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„GEWOQEM." 

ien aardig plaatje, niet waar? 
Misschien zijt ge ook wel eens 

gewogen, meisjes en jongens! Er 
zijn tegenwoordig overal automati

sche weegschalen, en omdat het 
maar enkele centen kost, zich te 
laten wegen, zijn er heel wat ouders, 
die hun kinderen dit genoegen be
reiden. Maar vooral komt het wegen 

te pas, als ge „voor 
uw gezondheid" hier 
of daar wordt heen
gezonden. Er zijn 
vele kinderen, die in 
den zomer naar fa
milie gaan, om wat op 
te knappen. Er zijn 
ook vele kinderen, 
die door vrienden 
der jeugd hier of daar 
voor enkele weken 
worden uitbesteed of 
heengezonden, opdat 
ze hun vacantie bui
ten zouden doorbren
gen. Want zwakke 
kinderen hebben 
soms in de groote 
steden een echt stads-
uiterlijk; ze voelen 
zich vaak niet prettig 
en eten weinig. Het 
„naar buiten" gaan 
voor enkele weken 
doet dan wonderen; 
ze krijgen een fris-

en eten als wolven; 
komen ze terug. sche kleur, 

geheel gesterkt 
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Zulke kinderen nu worden, als ze 
buiten aankomen en weggaan, tel-

-... kens gewogen. 
De vriendelijke buitenman op ons 

plaatje heeft ook zoo'n stadskindje 
opgenomen. Nu moet het meisje 
naar huis. Maar — eerst op de weeg
schaal! Zal ze te licht bevonden 
worden? Neen, zie maar, groot
vader gl imlacht! „Zeg Marietje," 
merkt hij guitig op, „je hebt toch 
niets zwaars in je schort gestopt, 
dat je zooveel weegt?" Doch 
Marietjes oogen zeggen wel anders! 

„Flink toegenomen, hoor!" klinkt 
het nu, en de kleine springt dank
baar en verheugd van de weegplank 
af. Wat zullen vader en moeder 
blij zijn, als ze het hooren! Ze heeft 

. zooveel genoten; wat waren het 
heerlijke dagen. Alleen jammer, 
dat ze voorbij zijn gevlogen. Maar 
het beste van alles is, dat de 
buitenlucht, het vrije leven, zonder 
dat ze over haar schoolwerk moest 
peinzen, en ook de goede verpleging, 
— de zonneschijn der liefde, — 
haar hebben genezen en sterk ge
maakt. 

Het beste? Is er niet nog iets 
beters, kinderen? Ja, dat is Gods 
zegen. Het heerlijkste eten, en de 
zuiverste lucht helpen niets, als 
God er niet 2ijn zegen over geeft. 
Daarom moeten we altijd bidden, 
dat Hij alles wat we ontvangen 
zegene. Maar we moeten óók 
dankbaar zijn, en geen van de 
weldaden des Heeren vergeten. 

En weet ge wat het allerbeste 
is? Een zegen voor de ziel. Het is 

heerlijk, als we gezond en sterk 
naar het lichaam worden. Maar als 
dan de ziel ziek is? Wat baat dan 
al het andere? De Heere Jezus 
riep eens uit: „Wat baat het een 
mensen als hij de heele wereld 
gewint, en lijdt schade aan zijn 
ziel!" Weet ge wie dat eens heeft 
ondervonden ? 

"--•—,_ AJ' zekere 
Belsa-

zar, 
een 

mach
tig koning! Hij was gezond en wel. 
En hij had overvloed van spijs en 
drank. Hij woonde in een prachtig 
huis, maar toen heeft God hem 
gewogen. Niet zijn lichaam, maar 
zijn ziel. En toen bleek hij te 
licht te zijn. Ge kunt het lezen 
in het vijfde hoofdstuk van Daniël. 
„Gewogen en te licht bevonden," 
schreef God op den muur. Ge ziet 
hier boven de hand en het schrijven. 
Belsazar zag dit schrijven en deze 
hand ook, maar in werkelijkheid. En 
hij schrikte er eerst van. Doch dit 
duurde slechts kort; namelijk zoo 
lang hij niet begreep wat er stond. 
Zoodra hem dit verklaard was, 
ging hij weer voort met feestvieren, 
en dacht niet aan God. Hij had 
God niet gedankt vóór den maal
tijd. Hij was niet erkentelijk voor 
al wat hij van zijn Schepper had 
ontvangen. Neen, hij was onver
schillig, en spotte zelfs met God. 
En wat baatte hem nu zijn ge-
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.zondheid, en al zijn rijkdom en 
de heerlijkste spijzen? Dienzelfden 
nacht stierf hij. En hij kon niets 
medénetnen. En zijn ziel . . . was 
gewogen, maar te licht bevonden, 
zoodat zijn ziel verloren ging! 
Schrikkelijk, niet waar? 

Wanneer zijn we niet te licht 
-voor God? Wanneer we onze 

zonden aan Hem belijden en in 
Hem en Zijn Woord gelooven; 
wanneer we Hem erkennen als den 
Gever van alle zegeningen, voor 
het lichaam en voor de ziel. 

„De lente komt; de lente komt!" — 
Al sluimren nog de velden, 

Ons komen bloempjes uit de sneeuw, 
Die blijde tijding melden! 

BRIEVEN. 

Lieve Adriaan! 
Of ik je eens nu en dan schrijven 

wil? Wel zeker, tenminste in den 
winter. In den zomer heb je toch 
geen tijd om te antwoorden. Dan zijn 
de avonden zoo' kort, en als je school
werk af is, loop je liever buiten. Alleen 
als 't regent zou je dan tijd hebben. 
Maar we zullen hopen, dat het dezen 
zomer telkens 's nachts regent. Dan 
kunnen we overdag, na school- en 
leertijd, heerlijk buiten spelen of gaan 
wandelen! Dat is goed voor je lichaam. 
Dan word je flink en sterk; tenminste 
als God het goed vindt. En als je dan 
bij al het moois, dat je ziet, denkt 
aan Hem, die alles gemaakt heeft, en 
Hem waarlijk liefhebt, dan zul je ook 
een gezond hart krijgen, of... houden 
als je 't al hebt! 

Niet veel winter dit jaar, vindt ge 
wel? De sneeuw heeft maar kort ge
duurd. En op 't ijs zijn we heelemaal 
niet geweest. Ik vind het jammer. 
Wat was 't heerlijk laatst, toen 
we eens echt sneeuwballen konden 
gooien! Ik heb jongens hooïen ver
tellen over hun heldendaden: over 
inwrijven, hoed afgooien met een bal, 
enz.! Nu, ik heb het vroeger ook ge
daan, en dit jaar nog niet mijn kinderen. 
Maar — ik ben er altijd tegen, als 
jongens of meisjes baldadig worden. 
Je moet weten wie je gooit, en wan
neer, en hoe. Daaraan zult ge wel 
denken, als 't weer eens gaat sneeuwen! 

En weet je waarom ik het óók zoo 
gaarne sneeuwen zie? Omdat de 
sneeuw mij spreekt van iets, dat witter 
dan sneeuw maakt. Ik wed, dat je wel^, 
raadt wat ik bedoel. Zoek het anders 
maar eens in den Bijbel op. 

Je schrijft me wel eens terug, niet -

<CM> 
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DE BLINDE VLEK. 

„Hebt jullie wel eens gelezen of 
gehoord, hoe het oog er van binnen 
uitziet, jongens?" 

„Ja, vader, verleden week heeft 
de meester op school er ons over 
verteld." 

„En heeft de meester toen ook 
verteld, dat er één plekje in ons 
oog is, waarmee men in 't geheel 
niet zien kan?" 

„Neen, vader, misschien is de 
meester zoo ver nog niet ge
komen. Hij heeft ons wel van den 
oogappel verteld, en van de oog-

_ leden, en van de ooglens . . ." 
„Ja, dat is alles heel mooi, en 

we zullen er een volgende maal 
ook eens samen over praten; maar 
nu wilde ik jullie er even op wijzen, 
dat ons oog een blinde vlek heeft. 
Hier, zie maar eens!" 

De vriendelijke vader, die zijn 
jongens altijd graag nuttig bezig
hield, nam nu een stuk wit papier, 
en teekende daarop, wat je hier
onder ziet: een zwart kruis en een 
dikke zwarte punt. 

+ 
„Zie zoo, jongens," zei hij, 

„neemt nu eens één voor één dit 
blad papier in de handen, en sluit 

dan je linkeroog, en kijkt met het 
rechter strak naar het kruis. Houdt 
nu het blad vóór je oog op een 
afstand, ruim driemaal zoo groot 
als die van het kruis tot de punt, 
dan zult ge zoowel het kruis als 
de stip duidelijk zien. Brengt nu 
langzaam het blad dichter bij het 
rechteroog, dan zal er een oogen-
blik komen, dat je de zwarte punt 
niet meer ziet. Brengt ge het blad 
nóg dichter bij het oog, dan ziet 
ge de punt weer. Dat is dus een 
bewijs, dat een klein gedeelte van 
het oog blind is." 

De jongens deden de proef, en 
nadat ze een paar maal mislukt 
was, gelukte ze precies zooals 
vader het gezegd had. De hoofd
zaak was, dat ze vooral strak op 
het kruis moesten kijken. 

„Maar vader," zei een der jon
gens, „dan zijn dus alle menschen 
eenigszins blind?" 

„Ja, jongen, maar gelukkig is dit 
zóó weinig, dat wij er geen hinder 
van hebben. — We mogen wel 
heel dankbaar zijn aan God, als 
we goede oogen hebben; dan 
kunnen we zooveel zien en ge
nieten in Gods schoone schepping. 
En we mogen wel medelijden 

hebben met hen, die weinig of 
niets kunnen zien." 
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Hebt ge die mooie, blauwe lucht 
gezien, toen ge naar de Zondags
chool" zijt gegaan? Of die door 
den wind voortgedreven wolken? 
•Qf die boomen, met sneeuw be
dekt? Heel, heel lang geleden was 
'dit alles er niet; waren er geen 
huizen, geen dorpen en geen steden; 
•was er niets, heelemaal niets. 
- Wel was er een God. Want God 
is. er altijd geweest. En die God 
woonde in den hemel. 

Die God nu wilde iets schoons 
en heerlijks scheppen. Scheppen 
wil zeggen: iets uit niets voort
brengen. Dat kunnen wij, men-
schen, niet. Wij kunnen wel allerlei 
mooie dingen maken van dingen, 
die er zijn. Maar we kunnen niets 
zoo maar als het ware uit de lucht 
laten te voorschijn komen. Dat 
kan God wel. En God deed het 
ook. „In den beginne," lezen we 
in het eerste vers van het, eerste 
hoofdstuk van Genesis, (dat is het 
eerste boek van den Bijbel,) „schiep 
God den hemel en de aarde." Dat 
was niet de hemel, waarin God 
woont, want die was er al; daar 

0 

o 

© 
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woonde God, en God is eeuwig. 
Maar dat was de wolkenhemel, de 
blauwe hemel, en ook de sterren
hemel; de groote menschen noemen 
dit alles het heelal, i 

Wij zouden, wat ik hier vertel, 
niet weten, als God het niet Zelf 
aan ons gezegd had door Zijn 
dienstknecht Mozes, die het boek 
Genesis geschreven heeft. 

Nu kunnen we natuurlijk niet 
alles begrijpen, maar dat behoeft 
ook niet. Dat kunnen we als we 
groot zijn óók niet. We behoeven 
alleen maar te gelooven wat God 
zegt. En God heeft later in den 
Bijbel gezegd, dat al wat men ziet 
niet geworden is uit hetgeen zicht
baar is, maar door het woord Oods. 

O, dat is een heerlijk oogenblik 
geweest, toen God zeide, dat er 
een hemel en aarde zou zijn, en 
toen opeens uit niets alles te voor
schijn kwam! Hoe lang dat ge
leden is, weten we niet. Het was 
„in den beginne." Heel, heel lang 
geleden. We weten ook niet, hoe 
lang die mooie hemel en aarde zoo 

/ gebleven zijn. Dit weten we echter 
wel, dat er iets vreeselijks moet 
gebeurd zijn, waardoor alles, wat 
God gemaakt had, weer verdorven 
is. Want in het tweede vers van 

'- het eerste hoofdstuk van Genesis 
wordt ons gezegd: „De aarde nu 

\ was woest en ledig, en duisternis 
\was op den afgrond." God schept 

nooit iets woest en ledig. Wat Hij 
maakt, is mooi. Doch Zijn schep
selen hebben wel dikwijls bedorven, 

vwat Hij goed maakte. Ook sommige 

engelen. En zoo schijnt het hier te 
zijn geschied. 

Maar God wilde de aarde niet, 
zoo laten! Hij wilde orde scheppen,' 
en door den Geest leven wekken; 
God is eigenlijk een drieëenig God. 
Hebt ge daar wel eens van ge
hoord? Het wil zeggen, dat er drie 
personen zijn, die samen toch één 
persoon zijn. Neem bijvoorbeeld 
een kandelaar met drie lichten. Er 
zijn drie kaarsen, maar op één voet. 
't Is te zamen één kandelaar. Nu 
wilde God, later de Vader genoemd, 
alles heerlijk maken, en zeide, hoe 
alles moest worden; net als een 
architect, die een huis bouwt, eerst 
een teekening maakt. De Zoon van 
God voerde alles uit. Dat staat 
later in den Bijbel, want daar 
wordt gezegd, dat alle dingen door 
Hem zijn geschapen. En de Geest 
Gods, dat is de Heilige Geest, 
zweefde op de wateren. Dat wil 
zeggen: Hij gaf het leven. 

En toen kwam de merkwaardigste 
week, die er ooit is geweest! 

Op Zondag, den eers ten dag, 
zei God: „Er zij licht." Dat was 

. het eerst noodig. Zonder licht 
kunnen we niet werken; kunnen 

i we niets in orde brengen. En als 
' God zegt Er zij! dan is het er 

ook. „Hij spreekt, en het is er; 
Hij gebiedt, en het staat er." — 
Maar licht is er niet alleen noodig 
om iets te maken, het moet er ook 
zijn om iets te laten groeien en te 
laten leven. In de duisternis kan 
niets tieren. Zonder licht is er 
geen leven. 
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Op Maandag, den tweeden 
dag, maakte God het uitspansel. 
Dat is de atmosfeer, de lucht, 
waarin wij leven. Er waren wateren 
boven en beneden, en alles liep 
;dooreen. Maar daarin konden geen 
planten en ook geen menschen 
léven. Toen maakte God dus de 
lucht, die wij hemel noemen. 

Op Dinsdag, den derden dag, 
'maakte God het land. De wateren, 
die op aarde waren, werden ge
scheiden, zoodat er zeeën ontstonden 
en .vasteland. En terstond begonnen 
op het droge land grasscheutjes 
óp ie schieten, planten en boomen 
te., verrijzen, en elk had zijn eigen 
vrucht en zijn eigen zaadje 
„. Zoo had God in drie dagen ge
maakt: 

licht, lucht, land! 

Gemakkelijk te onthouden, niet 
waar? Alle drie de woordjes be
ginnen met de letter 1! 

Maar nu moest alles • nog ge
regeld en. bevolkt worden! En 
daarvoor heeft God ook gezorgd. 

Eerst moest het licht zijn vasten 
loop hebben. Toen stelde God op 
den vierden dag de zon tot licht 
van den dag; de maan en de sterren 
tot lichten van den nacht. Daar
door ontstonden meteen dag en 
nacht, en dagen, maanden en jaren. 
En dit alles achtte God noodig 
voor planten en dieren en menschen. 
• -Op den vijfden dag dacht God 
aan de lucht. Want er waren wel 
boomen en bloemen, en er was 
ook veel water, maar niets zat in 

de boomen om God te verheerlijken, 
en niets bewoog zich in de zee. 
Toen schiep God de walvisschen, 
de nijlpaarden, de krokodillen, ja, 
zelfs de kleinste vischjes. Toen 
doorkliefde opeens de stoute adelaar 
de lucht, en fladderde de vlinder 
van de eene, bloem op de andere. 

Maar nog was het land niet be
woond. Toen schiep God de vier
voetige en kruipende dieren op den 
zesden dag. De brullende leeuw, 
het brieschende paard, de loeiende 
os. Overal was nu beweging en 
leven. Nog één ding ontbrak echter. 
Er moest een heer zijn, die dit alles 
bestuurde. En toen alle dieren ge
maakt waren, schiep God op den-
zelfden dag ook den mensch; naar 
Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis 
schiep Hij hem; — man en vrouw 
schiep Hij ze. 

Op den vierden, vijfden en zesden 
dag werd dus gemaakt wat het op 
den eersten, tweeden en derden 
dag geschapene moest vullen. Licht 
op den eersten dag; en zon, maan 
en sterren op den vierden. Lucht op 
den tweeden; en vogels en visschen 
op den vijfden. Land op denderden, 
met de planten en boomen; en 
dieren en menschen op den zesden. 

Toen zegende God de menschen, 
en Hij sprak hun vriendelijk toe. 
En Hij zag al wat Hij gemaakt 
had, en ziet, het was zeer goed! 

Zooverkondigde dan alles Gods 
eer. Het licht prees zijn Schepper. 
Maar ook de bewoners van de 
lucht, in het water en in het woud, 
en de bewoners van het land, op 
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het veld of te midden der schoonste 
bloemen, verkondigden Gods lof. 
Alles wat adem had, loofde 
den Heere! 

Maar nog was de week niet uit. 
Er kwam nog één dag, de zevende. 
En wat deed God toen? Niets. 
Hij rustte van al Zijn arbeid. Eiken 
dag had God Zijn werk bezien, en 
het goed bevonden. En aan het 
einde van den zesden dag had Hij 
kunnen getuigen: „Het was zeer 
goed!" Nu was het werk der 
schepping dus voltooid. Nu ver
heugde God Zich over de werken 
Zijner handen. En nu rustte Hij. 

Welk een God is Hij! Kinderen, 
gedenkt, nu ge nog- jong zijt, aan 
uw .Schepper, hebt Hem lief, en 
prijst Zijn Naam! 

We hebben het voornemen, u in 
elk nummer van ons Blaadje wat 
uit den Bijbel te vertellen, en daarbij 
zullen we u dan eenige Bijbelsche 
Vragen doen uit hetzelfde onder
werp, dat wij behandelen. Dat maakt 
het voor u erg gemakkelijk, en we 
twijfelen dan ook niet, of ge zult 
allen uw Oud-Testament voor den 
dag halen, of er thuis een vragen, 
om het hoofdstuk te lezen, waaruit 
we vertellen en vragen doen. 

Uw Ouders mogen u natuurlijk 
helpen, dat wil zeggen: aanwijzingen 

geven; dan zoeken ze met u in 
den Bijbel, en dat is een gezegend 
werk; maar ze mogen niet de ant
woorden aan u zeggen, of ze voor 
u opschrijven. Dat moet ge zelf 
doen. In 't laatste nummer, dat ge 
dit jaar krijgt, zullen we de ant
woorden opnemen. Dat zal heerlijk 
zijn, als ge dan zelf ziet, dat ge 
de vragen goed hebt beantwoord! — 
Van de grootere kinderen wordt 
verwacht, dat ze de antwoorden 
wat uitvoeriger geven dan de 
kleinere. — Doet dus nu zooveel 
mogelijk allen mee. 

(Om de vragen goed te beant
woorden, raden we u aan, het eerste 
hoofdstuk van het boek Genesis te 
lezen; en ook het Scheppingsver
haal in dit Blaadje.) 

1. Wanneer heeft God den hemel 
en de aarde geschapen? 

2. Wat moest God het eerst 
geven, toen alles nog woest 
was op aarde? 

3. Hoé werd. het licht genoemd? 
en hoe de duisternis? 

4. Waartoe moesten- de lichten 
in het uitspansel dienen? 

5. Wat brachten de wateren 
voort op Gods bevel ? en 
wat moest er leven in de 
lucht? 

6. Waarvandaan kwam het vee, 
het kruipend en het wild 
gedierte ? 

7. Wanneer heeft God bij de 
schepping gezegd: „Laat 
Ons!" 

8. Waarom kon God op den 
zevenden dag rusten? 

L^Mtt~t/Uiul^JtAtJf4* fat-+4* //D c~*nc ' Uitgave van J..N. VOORHOEVE, DEN HA Aa. 
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DE EERSTE MEhSCH. 

f~ïe hebt allen wel eens een klein 
kindje gezien, niet waar? In 

de wieg, of op moeders schoot! 
Wat een hulpeloos menschje: het 
kan niet loopen, niet staan, niet 

zitten, niet praten en niet spelen; 
als moeder het niet voedde, zou 
het omkomen; en toch is zulk een 
kindje al een geheel menscfi. Beziet 
het maar eens goed; het heeft alles 
net als gij; maar in 't klein. Wat 
is zoo'n wezentje lief, niet waar? 
Die kleine vingertjes, die lieve oogjes! 
Eens waart gij ook zoo'n lief, klein 

wezentje. En uw ouders, en allen, 
die op de Zondagsschool vertellen of 
helpen, zijn allen zulke kleine men-
schen geweest. Ik ook. Maar — heel, 
heel lang geleden was er één mensch, 
die nooit een klein kindje is geweest. 
Hij werd niet geboren, maar ge
schapen. Hij wandelde opeens, nadat 

God hem het leven gaf, 
als een volwassen man op 
de aarde. 

Die man was de eerste 
mensch. Hij heette Adam. 
En zijn vrouw heette eerst -
Manninne, maar werd later 
door Adam Eva genoemd. 

Merkwaardig, hoe Adam 
gemaakt werd! Niet net 
als de vogels en de visschen 
en de dieren! Die kwamen 
zoo maar opeens levend te 
voorschijn. Je weet nog 
wel: we spraken er de 
vorige maal over. De vo
gels vlogen in de lucht; 

de visschen doorkliefden het water; 
de dieren sprongen om zoo te zeggen 
zóó maar uit den grond. Niets zag 
men — en opeens zat een pauw 
op een boom, spartelde een visch 
in het nat, liep de groote olifant 
over het tapijt van gras, dat God 
gemaakt had. Maar . . . bij den 
mensch ging het anders toe. God 
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maakte zijn heele lichaam uit het 
stof der aarde. De beenderen, de 
spieren, de zenuwen, het vleesch, 
het bloed, het vel. Al zijn organen 
om mee te gevoelen, te zien, te 
hooren, te ruiken en te spreken. 
En toen de mensch daar geheel 
gevormd lag, blies God in zijn 
neusgaten den adem des levens. 
En daardoor werd de mensch een 
levende ziel. Hij had niet een ziel 
als de dieren. God blies het leven 
in hem, zoodat hij een onsterfelijke 
ziel kreeg. God maakte den mensch 
naar Zijn beeld. Dat wil zeggen: 
de mensch kan niet alleen, zooals 
de dieren, zien, hooren en proeven, 
maar hij kan ook spreken, nadenken, 
verstaan, uitvinden; hij kan ook 
liefhebben en haten, hopen en 
vreezen, kiezen en weigeren; in 
één woord: hij is een zichzelf be
wust wezen. Een moeilijk woord! 
Maar denk maar na over wat er 
aan vooraf gaat; dan begrijp je er 
wel wat van. En niet alleen is de 
mensch boven de dieren verheven, 
doordat hij naar Gods beeld is ge
schapen, maar ook omdat hij naar 
Gods gelijkenis werd gemaakt. Dat 
wil zeggen: evenals God Heer is 
in den hemel, zoo werd de mensch 
tot heer op aarde gesteld. Hij 
moest hier in Gods plaats heer
senen over de visschen, over de 
vogels en over de dieren. En zool 
is het ook geschied. 

Zie daar dan Adam als een koning 
over alles! De leeuw, de tijger, de 
schapen, — allen kwamen tot hem 
als zijn onderdanen! En hij gaf ze 

allen een naam. God Zelf bracht 
de dieren gehoorzaam tot hem. O, 
ze hadden Adam best aan zich 
kunnen onderwerpen! Wat was die 
eene man tegenover die vele groote 
en sterke dieren! Maar God werkte 
onderdanigheid in de dieren, en 
zoo deed God ze allen tot Adam 
gaan, om te zien, hoe hij ze noemen 
zou. En zooals Adam de dieren 
noemen zou, zoo zou hun naam 
zijn. Welk een macht kreeg de 
mensch! En Adam heeft die macht 
goed gebruikt. Door God geleid, 
gaf hij aan al het geschapene namen, 
in overeenstemming met hun aard. 
En God erkende dit Zijn werk als 
goed. Adam had ook nog ander 
werk, dat hij gaarne deed: namelijk 
het bewaren en het bebouwen van 
het stuk der aarde, dat God aan 
zijn bijzondere zorg toevertrouwde. 
Zoo was hij gelukkig en tevreden. 

Maar toch ontbrak er nog iets. 
Toen Adam daar stond, om de 
dieren namen te geven, kwam het 
uit, dat allen twee aan twee tot 
hem kwamen, mannetje en wijfje; 
een leeuw met de leeuwin, een beer 
met de berin, en zoo voort; maar 
het bleek tegelijkertijd, dat Adam 
geheel alleen was. Hij had geen 
hulpe, die als tegen hem over kon 
zijn, om hem lief te hebben, en 
met wie hij kon spreken en omgaan. 

Toen heeft God voor Adam een 
vrouw gemaakt. Ik heb u de vorige 
maal reeds verteld, dat God den 
mensch „man en vrouw" schiep. 
En in 't begin van dit stukje heb 
ik u haar namen genoemd: eerst 
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Manninne, later Eva. Maar God 
heeft Eva niet net zóó gemaakt 
als Hij Adam schiep! Dat was een 
héél verschil. God deed op Adam 
een diepen slaap vallen. En toen 
heeft God zijn lichaam geopend, 
en één van zijn ribben er uitgenomen. 
Vreeselij k zult ge zeggen. Neen, 
dat was niet vreeselijk, want Adam 
voelde er niets van. En het was 
voor hem integendeel juist heertijk. 
Want God maakte die rib van Adam 
tot een vrouw, en sloot Adams 
lichaam weer zóó toe, dat hij zelf 
niet bemerken kon wat er of waar 
het geschied was. Zoo kan geen 
dokter het! En die schoone vrouw, 
die hij, toen hij uit den slaap ont
waakte, vóór zich zag, was dus 
uit hem genomen! Derhalve been 
van zijn beenderen, vleesch van 
zijn vleesch. Geheel één met hem. 

Daar stonden ze dan nu tegenover 
elkaar! Adam kon tot Eva zeggen: 
„Gij zijt van mij!" Hij had thans 
een vrouw met wie hij kon spreken, 
die hem kon begrijpen; en samen 
konden ze genieten van de schepping. 
Ge weet toch wel, dat gedeelde 
vreugde dubbele vreugde is? 

Wat zal het toen heerlijk geweest 
zijn op aarde! Er was geen zonde; 
en dus geen dood en verderf. Er 
was geen onkruid; en dus geen 
verwoesting. Alles was schoon. 
Bovendien had God den mensch 
het beste en mooiste plekje op 
aarde gegeven, den hof Eden. Dit 
was een tuin, dien men een para
dijs kon noemen; een lusthof! Hij 
werd bevochtigd door vier rivieren. 

Alle boomsoorten waren er om zoo 
te zeggen in vereenigd. Begeerlijk 
voor het gezicht; goed tot spijze. 

(In de boomen zaten de vogels, 
en verhoogden door hun kleuren 
het natuurschoon, of vervuldenf 
met hun heerlijke muziek de lucht. 
Rondom Adam en Eva bewogen 
zich de dieren, of legden zich ver
trouwelijk naast hen neder. Een 
tafereel van vrede! En — wat 
nog wel het heerlijkste was: Godt 
kwam eiken dag in dien hof en 
sprak vriendelijk met hen. Zij 
kenden Hem aan den wind des 
daags, en verheugden zich, als Hij 
kwam, in Zijn tegenwoordigheid. 
Want ze hadden geen zonden ge
daan, en waren dus onbevreesd 
voor hun Schepper, en zij prezen, 
evenals al het geschapene, God 
voor Zijn goedheid, wijsheid en 
macht! 

BIJBELSCHE VRAGEN. 

Te lezen Genesis 1 van vers 26 af, 
en Genesis 2. 

1. Op welke wijze heeft God 
Adam geschapen? 

2. Hoe kreeg hij het leven? 
3. Naar wiens beeld en gelijkenis 
j>s werd de mensch geschapen? 
4. Wat gaf Adam aan de dieren? 
5. Welk werk had Adam in den 

hof te doen? 
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6. Wat gebeurde er, terwijl Adam 
sliep? 

7. Wie kwam er dagelijks in den 
hof? 

IN EEN STERKE HRND. 

Dat is een wonderlijk plaatje! 
Een reuzenhand, die ver boven de 
zee uitsteekt, en een soort balkon 
vasthoudt, waarop allerlei men-
schen zijn, die naar de diepte 
staren! En daar bovenuit eengroote 
fakkel, alsof er vlammen uit een 
pijp te voorschijn komen! Het is 
net, of het een sprookje is. En 
toch is het werkelijkheid. Om 
het te zien, niet op een plaatje, 
maar echt, zoudt ge echter met mij 
naar Amerika moeten reizen, want 
bij ons in zee zijn er wel steenen 
hoofden, en is er bij Scheveningen 
zelfs een wandelpier, maar zoo'n 
ijzeren reuzengevaarte midden in 
zee, zult ge er tevergeefs zoeken. 

Als ge echter de haven van 
Nieuw-York zoudt binnenvaren, 
vindt ge daar bij den ingang op 
een klein eiland een groot stand
beeld, dat aan de Vrijheid is 
gewijd. Het is een groote vrouw, 
van ijzer gemaakt, die in haar rech
terhand een fakkel houdt. Sedert 
eenige jaren is deze fakkel electrisch 
verlicht. Dat kan je op ons plaatje 
niet zien. Maar welk een schoon 
gezicht moet het zijn! Het stand

beeld der Vrijheid doet dus tege
lijkertijd als vuurtoren dienst. Het 
standbeeld is ongeveer zoo hoog 
als een groote stadskerk! Rond 
de fakkel, die door deze ijzeren 
vrouwehand wordt vastgehouden, 
is een soort uitzichtgalerij gebouwd. 
Binnen in het beeld is een trap, die er 
heenleidt. En zoo ziet ge dan nu 
mannen, vrouwen en kinderen op 
een duizelingwekkende hoogte staan, 
maar toch veilig, gedragen en vast
gehouden door een sterke hand. 
Welk een heerlijk uitzicht zullen ze 
daar genieten op de haven met 
zijn spoorbrug, met zijn vele stoom-
booten en zeilschepen! 

Ik weet echter een hand, die 
veel sterker is, dan deze ijzeren 
vrouwehand, en waarin men nog 
veel zekerder en veiliger is. Dit 
standbeeld in de haven van Amerika's 
wereldstad, zou nog door een storm 
of een aardbeving omvergeworpen 
kunnen worden; de arm er van zou 
door den bliksem kunnen worden 
getroffen; ook zou het mogelijk zijn, 
dat de menschen, na met veel moeite 
de trappen te hebben beklommen, 
boven gekomen, duizelig werden en 
er afvielen — in elk geval kunnen 
ze er niet altijd blijven! Maar de 
hand, die ik bedoel, is een hand, 
die de menschen altijd draagt, trouw 
beschermt, en omhoog heft, zoodat 
zij veilig en zeker de heerlijkste 
dingen kunnen zien. En iedereen 
kan in die machtige hand plaats
nemen. Men behoeft er niet voor 
te reizen; het kost ook geen geld; 
en ge kunt er vandaag nog in op-
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genomen worden. Ja, ze strekt 
zich zelfs verlangend naar u uit, 
en noodt u tot zich, opdat ge in 
haar geborgen zoudt zijn! 

Ik wed, dat gij al geraden hebt, 
welke hand ik bedoel! Het is de 
hand van den Heere Jezus, den 
grooten en sterken Herder, en 
daarmee tegelijk ook de hand van 
den almachtigen God. Weet ge, 
wat de Heere Jezus eens van die 
hand heeft getuigd? Toen Hij over 
Zijn schapen sprak, heeft Hij gezegd: 
„Niemand zal ze uit Mijne hand 
rukken," en verder: „Niemand 
kan ze uit de hand Mijns Vaders 
rukken." 

Misschien hebt ge wel eens het 
lied gezongen, waarin de woorden 
voorkomen: 

„En Hij houdt mij aan Zijn hand 
Vast tot in mijn laatste stonden." 

Ja, de hand van den Heere Jezus 
is sterk! Allen, die in die hand 
geborgen zijn, zijn voor eeuwig 
veilig. Want Hij heeft te veel voor 
hen gedaan, om hen weder los te 
laten! 

Jongens en meisjes, zijt gij reeds 
in die hand? In die machtige, 
trouwe en sterke hand des Heeren? 

KLEURENBLIND, 

„Toe, vader, vertelt u ons nog 
eens iets over het oog!" 

„Best; maar waar zullen we 't 

dan nu eens over hebben? De 
laatste maal heb ik je gezegd, dat 
er een plek in ons oog is, waarmee 
we niet kunnen zien; de zooge
naamde blinde vlek. Nu zijn er 
echter sommige menschen, die be
halve op dat plekje, ook nog op 
andere plekken blind zijn." 

„U bedoelt zeker blinde menschen, 
zooals blindgeborenen?" vroeg een 
der jongens. 

„Neen, die ongelukkigen meen ik 
niet. Er zijn menschen, die bijna 
alles kunnen zien, wat wij ook zien, 
maar die niet de eene kleur van 
de andere kunnen onderscheiden. 
Zulke menschen noemen we kleu
renblinden. Dit is niet pret t ig 
voor hen, want de heerlijke natuur 
verliest daardoor veel van haar 
schoonheid voor hen. Maar 't is 
ook last ig, want allerlei betrek
kingen kunnen zij niet waarnemen; 
zij zouden b.v. geen spoorwachter 
of machinist kunnen worden, want 
deze moeten de roode en groene 
vlaggen, en de roode en groene 
lichten, in de verte goed kunnen 
waarnemen. Stel je voor, dat de 
machinist kleurenblind is, en hij bij 
een brug met een rood sein wordt 
gewaarschuwd; de brug staat open, 
maar hij Jet niet op het gevaar-sein, 
en vliegt dus met z'n trein, in de 
volle overtuiging, dat alles veilig 
is. het verderf tegemoet! Hebt jullie 
er wel eens aan gedacht, dat het 
zoo ook gaat met jongens en meisjes, 
die, in plaats van op den Heere Jezus 
te zien, op hun eigen braafheid het 
oog richten? Dan denken ze op 
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weg naar den hemel te zijn; maar 
in plaats dat alles veilig is, loopen 
ze hun verderf tegemoet." 

„Zijn er zulke spoorwegongeluk
ken wel eens gebeurd door kleu
renblindheid, vader?" 

„Ja zeker, juist door die onge
lukken heeft men 't gebrek ontdekt; 
vroeger wist men het niet. Tegen
woordig worden dan ook de oogen 
van alle beambten aan spoorlijnen 
en schepen onderzocht. — Maar 
weet je, dat menschen, die niet 
kleurenblind zijn, toch óók wel eens 
verkeerd kunnen zien? Houd maar 
eens een naald vlak voor je neus, 
Wim; als je er dan met beide oogen 
naar ziet, zie je haar dubbel." 

„O ja, dat heb ik wel eens ge
daan; dan keek ik scheel; maar als 
je 't dikwijls doet, doen je oogen 
pijn!" 

„Nu, je mag 't ook niet dikwijls 
doen, — dat is niet goed, — maar 
een enkele keer kan 't geen kwaad. 
Je kunt 't zelfde opmerken als je 
met één oog door twee gaatjes, die 
je vlak naast elkaar in een papier 

1 

geprikt hebt, naar de punt van de 
naald kijkt, die je achter 't papier 
houdt. Je ziet dan ook twee naalden." 

„O, dat is leuk!" zei Wim, „als 
ik zóó 't geld in m'n spaarpot na
kijk, zal 'k aardig wat bij mekaar 
hebben!" 

„Ja, bengel, maar als 't dan op 
uitgeven aankwam, zou je weer 
leelijk op je neus kijken! Maar 
kom eens hier, dan zal 'k je wat 
anders laten zien." Dit zeggende, 
liet de vader een stukje papier zien, 
waarop hij geteekend had, wat hier 
onderaan de bladzijde voorkomt. 

„De afstand van 1 tot 2 is grooter 
dan die van 2 tot 3; niet waar, 
jongens?" vervolgde hij. 

„Natuurlijk, vader!" 
„En toch hebt jullie het beiden 

mis; meet 't maar na, dan zul je 
zien, dat beide afstanden even groot 
zijn. — 'kZal je, als we weer eens 
tijd hebben, nog een paar mooie 
voorbeelden geven, waaruit 't je 
duidelijk zal worden, dat we alle
maal soms aardig verkeerd zien!" 

=CTF 

VROOLIJK ZINGEN. 

O, wat is de schepping schoon 
In haar voorjaarskleed van bloemen! 

Wie zou niet op dankbren toon 
's Heeren grootheid roemen, 

Nu natuur weer blij ontwaakt 
En de lentevreugd genaakt? 

Zingt den Heer een vroolijk lied, 
Nu de bosschen en de velden, 

Nu de bloempjes aan den vliet 
's Heeren lof vermelden; 

Nu het blijde vooglenkoor 
Schalt der ganschen omtrek door 
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BRIEVEN. 

Lieve Jongens en Meisjes! 

Laat ik ditmaal eens een brief aan 
jullie allen schrijven! Ik heb de vorige 
maal aan een neefje, die ik onder mijn 
kleine lezers heb, geschreven; doch 
ik zal voortaan maar denken, — net 
als de Afrikaansche Boeren, die de 
oude menschen allemaal Ooms en 
Tantes en de jonge menschen neven 
en nichten noemen! — dat jullie allen 
mijn neefjes en nichtjes zijt. En als 
ik dus eens wat aan jullie allen te 
zeggen heb, dan zal ik je maar zóó 
aanspreken ook; vindt ge 't goed? Nu 
begin ik maar alvast als jullie aller 
Oom te onderteekenen! 

Jaren geleden, op een Zondag, zei 
een jongen op de Zondagsschool tegen 
me: „Ik heb mijn cent verloren, 
meester." Nu, dat is iets, waarvoor 
je allen goed moet oppassen! Wil ik 
je eens wat vertellen? Onlangs heeft 
iemand in Duitschland uitgerekend, 
dat in den tijd van dertig jaar drie 
vierde deel van al de koperen geld
stukken was zoek geraakt. Tot Neder-
landsch geld herleid, kwam het ver
loren geld per dag op ongeveer drie
honderd gulden. Wat zouden we voor 

dat geld veel goeds kunnen doen! 
Als jullie nu ook wel eens hebt mee
gedaan aan het verliezen van geld, 
moet je voortaan op de kleintjes gaan 
passen! Want het is den Heere Jezus 
volstrekt niet onverschillig, wat we 
met de kleine dingen doen. Denkt 
maar eens aan de overgeschoten brok
ken. Ge weet wel wat Hij er mee deed! 

Misschien zijn er ook nog wel 
andere dingen, die bij jullie verloren 
gaan? Gebruikte postzegels, zilver
papier, o, er is zooveel, dat ge zoudt 
kunnen bewaren, om bijv. aan den 
meester van de School of de Zondags
school te geven voor het Evangelie 
onder de Heidenkinderen, of om voor 
uzelf bijvoorbeeld een liederboekje te 
kunnen koopen, of zoo iets. Sparen 
en bewaren voor goede en nuttige 
dingen, moet ge maar jong leeren! 

Misschien zijn er ook wel verloren 
oogenblikjes, die jullie zoo goed zoudt 
kunnen besteden, bijv. om voor jezelf 
wat te leeren, of voor anderen wat 
te doen. 

Wilt ge er allen eens over nadenken? 
Weest intusschen hartelijk gegroet 

van je liefh. 
Oom. 

<3£> 
Uitgave van J. N. VOORHOEVE, DEN HAAG. 



No. 3. Jrg- 1. 

WIT Eh ZWRRT, 

F)at vroolijke witmannetje en dat 
donkerkijkende zwartkopje heb

ben ons heel wat te vertellen. 
Ja, mijn zwart vriendje, meet 

Afrika maar eens na, nu het daar 
zoo tweemaal geteekend op het 
tafeltje ligt! Het is en blijft Afrika. 
En je hadt het weJ haast heeJemaal 
zwart mogen teekenen, in plaats van 
enkel zwarte lijnen voor de om
trekken. Ons witte vriendje kijkt 
je zoo guitig aan; hij ziet er zoo 

gelukkig uit. Maar is het wonder? 
Hij woont in Europa, waar het Evan
gelie al zoo vele eeuwen gepredikt 
is, en waar zoo vele menschen al 
in den Heere Jezus gelooven. Hij 
gaat er naar de Zondagsschool, en 
hoort er zoo mooi vertellen van den 
Heiland, die op aarde geboren werd 
en ook voor hem stierf aan het kruis; 
die opstond en ten hemel voer, en 
die den HeiJjgen Geest zond op 
den Pinksterdag om alle menschen, 
witten en zwarten, gelukkig te ma
ken, eri ze in den hemel te brengen. 

Zwarten ook? Ja, maar hoe zullen 
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ze gelooven, als niemand ze van 
den Heiland vertelt? En zonder 
geloof in Jezus' naam kunnen we 
niet behouden worden. 

Daarom, mijn zwart vriendje, ik 
heb medelijden met je, en ik bid, 
dat er maar vele witte menschen 
naar jullie land gaan, om dat donkere 
land licht te maken. Ik wed, dat 
dan ook van jouw gezichtje die don
kere trekken zullen verdwijnen. 

Arm Afrika! Er zijn daar zoo 
vele slavenkinderen in diepen nood. 
Maar de Heere lezus wil ze redden 
van den dood; van de zwaarste 
banden en boeien. Hij wil 't zwarte 
hart wit maken als sneeuw. 

O jongens en meisjes, denkt veel 
aan de Heidenen; bidt voor hen; 
geeft wat van hetgeen je hebt, om 
te maken, dat die ongelukkige Hei
denkinderen ook gelukkig worden! 
Maar . . . . vóór alles moet je eerst 
aan jezelf denken. Want je kunt 
een blanke huid hebben, maar een 
zwarte ziel. Daarom moet je jezelf 
eens afvragen: Is mijn zwarte hart 
reeds witgewasschen ? — Weet jullie 
hoe het wit kan worden ? 

:5 © 

BRIEVEN. 
*.•:• e 

Lieve Neefjes en Nichtjes! 

Laatst heb ik jullie geschreven 
over verloren centen. 

Nu kan het echter zijn, dat iemand 
zijn cent nooit verliest en trouw 

ZONDAGSSCHOOL. 

bewaart om dien aan het een of 
andere goede doel te geven, en dat 
nochtans die cent niet veel goeds 
uitwerkt. 

Ik zal jullie eens een kleine ge
schiedenis vertellen, die het je wel 
duidelijk zal maken. 

Suze was naar de Zondagsschool 
geweest. Het was op die Zondags
school de gewoonte, dat de kinderen 
een cent meebrachten, die door den 
meester werd gebruikt om naar 
China te zenden, opdat daar Chi-
neesche kinderen met den Heere 
Jezus zouden worden bekend ge
maakt. Natuurlijk behoefden ze 
geen cent mee te brengen, ieder 
kind werd vrij gelaten. Suze had 
haar cent ook dezen Zondag mee
genomen, en in de bus gedaan. 
Toen zij thuis kwam, vroeg haar 
moeder: „Suze, is dat jouw cent, 
die hier op tafel ligt? Heb je hem 
soms vergeten mee te nemen?" — 
„Neen, moeder," antwoordde zij, 
„ik heb mijn cent in de bus ge
daan." — „Zoo," zei moeder, „dan 
is het zeker een cent van mij; maar 
zeg mij eens, heb je alleen je cent 
in de bus gedaan?" Suze keek 
verwonderd. „Ik kon er niets anders 
bij doen," antwoordde zij; „u weet, 
dat ik elke week een cent van u 
krijg, omdat ik vroeg opsta en 
melk voor u haal," — „Ja, dat weet 
ik, maar weet je nu ook, wat er 
met je cent gebeurt?" Suze wist 
het niet. „Dan zal ik het je eens 
vertellen," antwoordde moeder; „je 
hebt den Heere Jezus lief, en je 
weet, dat Hij je zonden vergaf. En 
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nu wil je, dat ook arme Heiden-
kinderen Hem leeren kennen. Maar 
als je nu je cent in de bus doet, 
zonder dat je bidt, dat de lieve 
Heiland dit penningske zegent, dan 
geeft het niets. Dus Suze, laat 
nooit je cent alleen in de bus gaan, 
hoor!" 

Nu, neefjes en nichtjes, ik hoef 
er wel niets meer bij te voegen. 
Ik wed, dat je allen uit dit ver
haaltje goed hebt begrepen, wat ik 
bedoel; en ik neem dus van je af
scheid met een hartelijken handdruk. 

Je liefhebbende Oom. 

GEZICHTSBEDROG. 

„Jongens, we zouden nog eens 
samen over het oog spreken, niet 
waar? En ik zou je voorbeelden 
geven, waaruit je opnieuw zou 
blijken, dat er gezichtsbedrog is. 
Hier, bekijk deze figuur eens! 

„Iedereen zal denken, dat de hoogte 
grooter is dan de breedte, doch 
meet het maar na met een stukje 
papier, en je zult zien, dat 'teen 
zuiver vierkant is. — Nog een 
voorbeeld. Wat denk je van deze 

cijfers? Zijn de bovengedeelten even 
groot als de benedengedeelten?" 

33333 88888 
„Natuurlijk vader. Vooral bij de 

achten kun je 't duidelijk zien, dat 
beneden- en bovengedeelten precies 
even groot zijn. U hebt er ons 
zeker willen laten inloopen; maar 
we laten ons niet vangen!" 

„En toch heb je 't beiden mis! 
Draai 't papier maar eens om en 
dan zul je zien, dat je oogen je be
drogen hebben, en niet je vader!" 

Moeder had intusschen 't papier 
óók eens bekeken. „Wat kan een 
mensch zich toch vergissen!" riep 
ze nu uit. 

„Ja," zei vader, „je ziet, dat men 
niet in alle gevallen op zijn oogen 
kan staat maken. Dat moesten die 
menschen eens bedenken, die zeggen, 
dat zij alleen dat gelooven wat zij 
zien. Zulke menschen zeggen bijv., 
dat zij niet in God gelooven, omdat 
ze Hem niet zien. De Bijbel noemt 
ze dwazen. Je zoudt zulke menschen 
met zoo'n proef kunnen beschamen, 
en ze kunnen bewijzen, dat niet 
alles wat ze zien werkelijk zoo is 
als ze 't zien. En zoo goed als ze 
zich bedriegen in de dingen, die 
ze zien, kunnen ze zich evengoed 
bedriegen in de dingen, die ze niet 
zien." 

„Maar vader, dat is toch heel 
dom, om alleen te gelooven wat 
je ziet! Als er een geweer wordt 
afgeschoten, gelooft toch iedereen, 
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dat de kogel er uitgevlogen is, 
hoewel niemand 'm gezien heeft." 

„Juist, dat is een goed voorbeeld, 
en zoo zijn er honderden dingen 
te vinden, die de menschen ge-
looven, hoewel zij ze niet zien. 
Alleen als 't God betreft, dan willen 
ze niet gelooven, maar gevoelen 
en tasten." 

Nu, mijn jonge vriendjes, vinden 
jullie ook niet, dat deze eigenschap 
van den magneet een mooi beeld 
is van de groote aantrekkingskracht 
van den Heere Jezus? 

Hij heeft eens tot Zijn discipelen 

DE MRQhEET. 

Je weet natuurlijk allemaal, dat een 
magneet allerlei dingen, wanneer ze 
maar staal- en ijzerbestanddeelen 
bevatten, tot zich trekt. Iedere 
jongen]_heeft wel eens zoo'n mag
neetje (je kunt ze al voor 3 en 5 
cent koopen!) in zijn bezit gehad, 
en was er dan heel trotsch op, als 
hij een speld, een naald, een schaartje, 
enz., aan de magneet kon meevoeren! 

„Moeder, kijk eens, daar hangt 
nu de heele schaar aan dat kleine 
magneetje!" 

Ons plaatje laat zien, hoe er aan 
een groote magneet, een reuzen-
magneet, die aan een reuzenkraan 
is opgehangen, een geheele lading 
ijzer meegevoerd kan worden. Je 
begrijpt wel, hoe gemakkelijk dat 
is voor groote ijzerfabrieken. Zonder 
de hulp van knechts, zonder karren 
of kettingen, kan de magneet, die 
door electrische kracht bewogen 
wordt, vele stukken ijzer en samen
gebonden ijzerdeelen meevoeren en 
verplaatsen. 

gezegd, toen. Hij vanIZijn dood aan 
het kruis sprak: „En Ik, wanneer 
Ik van de aarde zal verhoogd zijn, 
zal allen tot Mij trekken." Je kunt 
deze woorden vinden in het Evan
gelie vanjohannes, hoofdstuk 12:32. 

Ja, de Heere Jezus, aan het kruis 
verhoogd, trekt arme zondaars, 
over de geheele wereld verspreid, 
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tot Zich. En al zijn zij ook nog 
zoo zwaar met zonden beladen, Hij 
trekt ze tot Zich; Hij redt ze uit 
de macht der zonde en van Satan. 
En iederen dag opnieuw voert Hij 
velen, die in de duisternis zijn, tot 
het licht; en in Zijn groote genade, 
en door Zijn kracht, geeft Hij hun 
het eeuwige leven. 

Is het dus niet waar, als we zeggen, 
dat de Heere Jezus de beste en 
sterkste magneet is? Zi\n jullie reeds 
aangetrokken door Zijn liefde? Ja? 
Dan zal Hij je óók eens tot Zich 
in den hemel trekken. 

m 

m 

m 
DE EERSTE ZONDE. 

Weet ge hoe het komt, dat uw 
vader en moeder, of misschien uw 
broertjes en zusjes, wel eens ziek 
zijn ? Weet ge waarom uw ouders 
zoo hard moeten werken om hun 
brood te verdienen, en zooveel zorg 
hebben om u goed op te voeden? 
Dat komt door de eerste zonde. 
Was de zonde niet in de wereld ge
komen, dan was alles goed en 
heerlijk gebleven, zooals het eens 
geweest is, toen Adam en Eva 
samen in dien mooien lusthof wan
delden. Helaas! Adam en Eva 
hebben gezondigd, en toen is alles 
veranderd. Ach, dat is zoo verdrietig. 
Ik heb wel gezinnen gekend, waar 
alles zoo prettig was, omdat allen 

van elkaar hielden, en veel goeds 
van God ontvingen. Maar toen werd 
één kind ondeugend. Zonder dat men 
het eerst gewaar werd, deed het in 
't verborgen kwaad; en toen dit 
gemerkt werd, en alles langzamer
hand uitkwam, was er groote droef
heid in dat gezin. Alles was ver
anderd. Vader en moeder waren 
bedroefd; de andere kinderen merk
ten dit, en waren ook verdrietig; 
spel en zang verdween; het ondeu
gende kind werd zwaar gestraft; 
en zoo maakte alle vreugde en zon
neschijn plaats voor ellende en 
droefheid. — Iets dergelijks, maar 
alleen véél erger nog, vond er plaats, 
toen Adam en Eva zondigden-^-*" 

Er waren twee boomen in den 
hof, die ons met hun namen ge
noemd worden. De een heette de 
boom des levens, de ander de boom 
der kennis, des goeds en des kwaads. 

God had van één dezer boomen 
gezegd, — we weten niet wat voor 
soort boom het was, — dat Adam 
en Eva er niet van eten mochten. 
Dat was de boom der kennis des 
goeds en des kwaads. Waarom 
mochten ze van dien boom niet 
eten? Dat ging Adam en Eva niet 
aan. Als vader of moeder u zeggen, 
dat ge hier of daar niet moogt 
aankomen, moet ge niet vragen: 
„Waarom mag dat niet?" Daar 
hebben vader en moeder vanzelf 
een goede reden voor. Een gehoor
zaam kind gelooft dat. En God wilde 
juist aan Adam en Eva, door ze 
het gebod te geven om van één 
boom niet te eten, afhankelijkheid 
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en gehoorzaamheid leeren. Dat was 
niet hard van God. O, neen! Want 
van alle boomen mochten ze vrij 
eten, zooveel ze wilden. En er 
waren zoo vele boomen, met de 
heerlijkste vruchten! Maar boven
dien: God wilde ze juist nog ge
lukkiger maken door dit verbod. 
Want als we ons afhankelijk ge
voelen van God en Hem gehoorzaam 
zijn, is onze ziel waarlijk gelukkig. 
Ge voelt u zelf ook gelukkig, niet
waar, als ge aan uw ouders ge
hoorzaam zijt? Dat ondervonden 
Adam en Eva ook tegenover God. 
Het gebod was niet zwaar. En ze 
dachten er niet aan, het te over
treden. Ze hebben niet eens met 
begeerte naar dien verboden boom 
opgezien. 

Maar wat gebeurde er? De dui
vel kwam in den hof! De duivel 
is een afgevallen engel. Vroeger 
was hij goed. Maar hij is hoog
moedig geworden. Hij wilde aan 
God gelijk zijn. En toen heeft God 
hem nedergestooten. Want die zich
zelf verhoogt, zal vernederd worden. 
En nu hij zelf gevallen was, en hij 
Adam en Eva zoo gelukkig zag, 
wilde hij dit geluk verwoesten. De 
Heere Jezus noemt hem later een 
menschenmoordenaar van den be
ginne. Hij heeft van het begin af 
altijd er naar gestreefd, om den 
mensch ongelukkig te maken. Ook 
nu komt hij tot grooten en kleinen 
om ze te verleiden, en ze zoo te 
verderven. 

De duivel kwam niet in zijn 
wezenlijke gedaante. Hij legde het 

zeer listig aan, en gebruikte als zijn 
werktuig, om den mensch te ver
leiden, de slang, die van aard lis
tiger was dan alle andere dieren. 
De slang had iets verleidelijks, iets 
aantrekkelijks in de oogen. En zij 
vleide zich dicht bij Adam en Eva 
neer, toen deze dicht bij den boom 
waren, van welken ze niet mochten 
eten. En ze zeide: „Is het ook, dat 
God gezegd heeft: Gijlieden zult 
niet eten van allen boom dezes 
hofs." Welk een leugen! Ja, een 
listige vraag kan soms zoo on
schuldig lijken, maar is vaak zoo 
duivelsch boos! Het doel van den 
duivel was, de begeerte naar de 
vrucht van den verboden boom in 
hun hart te doen ontstaan. En nu 
deed hij zich voor, alsof God hard 
was, en hij een beteren vriend van 
hen was, dan God. Wat deed Eva 
nu? Want dat was óók de list 
van den duivel, dat hij het eerst 
tot de vrouw ging, die van aard 
zwakker is dan de man. Eva had 
moeten weggaan. — Kleine vrienden, 
als de duivel u kwaad wil laten 
doen, redeneert dan niet, maar loopt 
weg! En als Eva al niet wilde weg-
loopen, had ze moeten antwoorden, 
dat de slang loog, want dat God 
alleen verboden had van één boom 
te eten. Zoo deed de Heere Jezus 
eens in de woestijn, toen de duivel 
ook Hem wilde verleiden. En toen 
ging de duivel op de vlucht! — Maar 
Eva keek nu met aandacht naar 
den boom, van welken ze niet eten 
mocht. En ze vond, dat hij zulke 
schoone vruchten had om te eten, 
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— mocht ze die vruchten maar 
eens proeven! En de boom zag 
er zoo heerlijk uit, — een lust voor 
de oogen! En . . . . wat zei de 
slang? . . . . die boom kon haar 
verstandig maken, zoodat ze als 
God zou worden! Daarom spreekt 
ze den duivel maar half tegen, en 
voegt bij Gods woorden een kleine 
onwaarheid. Ze zegt: „Noch die 
aanroeren." Dat had God niet ge
zegd! Maar er blijkt uit, dat het 
den duivel al gelukt was, om het 
vertrouwen in God bij Eva te 
schokken. Ze was aan het twijfelen, 
of God hen wel liefhad. Waarom 
gaf God ook zulk een "gebod! Ze 
mochten niet van dien boom eten, 
en hem niet eens aanraken!. En 
toen de duivel dit wantrouwen 
bemerkte, en haar voorloog: „Gij-
lieden zult den dood niet sterven, 
als gij van dien boom eet; maar 
God weet, dat, ten dage als gij er 
van eet, uw oogen zullen geopend 
worden, en gij als God zult wezen, 
kennende het goed en het kwaad," 
toen kon Eva de verzoeking niet 
langer weerstaan. Haar vleesch had 

fbegeerd. Haar oogen ook. Nu kwam 
; nog de hoogmoed er bij; de grootsch-
\ heid van het leven; zij zouden als 
God wezen, Dien ze eiken dag 

„zagen! . . . Zij strekte haar hand 
uit, en at. En ze ging tot haar man, 
en bewoog hem, om ook te eten. 
En hij kon de verzoeking evenmin 
weerstaan als Eva. Hij at met 
haar. . . . 

Arme Adam en Eva! Op hetzelfde 
oogenblik, dat ze het kwaad gedaan 

hadden, was hun geluk weg. Nu 
kwam het uit, dat de duivel loog. 
Hun oogen waren wel geopend, en 
ze kenden nu ook het kwaad, maar 
— als God waren ze niet! Ze 
waren integendeel ongelukkig, hoe
wel God nog niets had gezegd; 
hoewel ze nog geen straf hadden 
ontvangen. Want de zonde maakt 
ongelukkig, afgezien nog van de straf. 
Ach, waarom schrokken ze niet terug ' 
voor de vreeselijke leugens van den 

duivel! Als ons vertrouwen op God 
een weinig geschokt is, o, dan vindt 
de leugen zoo spoedig ingang in 
ons hart. Dan zeggen we: „Heeft 
God ons wel lief?" Eva zal wel 
gedacht hebben: „God maakt ons 
maar bang, dat we sterven zullen, 
als wij van dien boom eten, 
omdat Hij het ons niet gunt, dat 
we zoo groot worden als Hij!" 
Maar zoodra ze met Adam van 
de vrucht gegeten had, bemerkte 
ze wel, dat ze niet grooter was 
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geworden. Eén ding was nu waar: 
ze kenden het goed en het 
kwaad. Ze hadden thans een ge
we ten . Ge kent allen dit klop-
pertje wel, dat het zoo onrustig 
maakt van binnen als we kwaad 
doen. Maar méér hadden ze niet 
bereikt. Want dat geweten maakte 
hen niet gelukkig, doch veroordeelde 
hen. Ze zagen, dat ze naakt waren, 
en nu schaamden ze zich voor 
elkaar. En ze plukten bladeren van 
een vijgeboom af, hechtten die samen 
tot schorten, en deden die aan. 
Maar zij voelden tevens, dat die 
schorten hun naaktheid voor God 
toch niet bedekken konden.) Ën daar
om gingen ze zich in het midden van 
groote boomen verbergen, opdat 
God ze niet zou vinden, toen zij 

Zijn stem hoorden. __ j 
Arme menschenT Dé eerste zonde 

heeft u ongelukkig gemaakt. Nu 
schaamt ge u, nu vreest ge voor 
God en voor den dood. 

BIJBELSCHE VRAGEN. 

Te lezen Genesis 2 van vers 8 af, 
tot en met Genesis 3 vers 8. 

1. Hoe heette de plaats, waar 
Adam en Eva woonden? 

2. Welke twee boomen stonden 
in het midden van den hof? 

3. Welk gebod had God aan Adam 
en Eva gegeven? 

4. Welke straf stond er op, als zij 
dit gebod overtraden? 

5. Wie heeft hen verleid? 
6. Welke drie dingen zag Eva in 

de verboden vrucht? 
7. Aan wien gaf Eva van de vrucht? 
8. Wat deden Adam en Eva, toen 

zij van den boom gegeten 
hadden ?t. en waaruit blijkt, 
dat zij toen niet meer ge
lukkig waren? 

DE B IJ B E L. 

Waar men den Bijbel 't huis uit sluit, 
Daar ziet 't er niet gelukkig uit, 
Daar spuwt de booze slang venijn, 
De lieve Heer wil er niet zijn. 
De Bijbel geeft in 't duister licht, 
En toont u 't vriendlijk aangezicht 
Van God, die dezen brief ons gaf, 
Opdat wij, vrij van zonde en straf, 
Eens, door 't geloof in Zijnen Zoon, 
Ons scharen zouden rond Zijn troon. 
Zóó is de Bijbel! — Hebt ge er geen? 
Vraag dan uw ouders: Koopt er een! 
Al heeft men maar een sober deel, 
Een Bijbel kost geen mensch te veel. 
Hij is den laatsten stuiver waard: 
Er is geen beter boek op aard! 

Uitgave van J. N. VOORHOEVE, DEN HAAG. 
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Terug in 't Land. 

J__)aar bij de Naald, daar is 't ge-
gebeurd. Of eigenlijk niet bij 

de Naald, want die stond er toen 
nog niet. Maar als je in Scheve-
ningen komt, dan zoek je de plaats, 
waar 't gebeurd is, en de Naald, die 
je al in de verte ziet met haar ver
gulde bal, wijst de juiste plek aan. 

Wat er gebeurd is? Maar ons 
plaatje is toch bekend genoeg; 
iedere jongen en ieder meisje in 

Nederland weet nu toch wel, wat 
dat plaatje voorstelt, en wie de 
man is, die daar op den wagen staat. 

't Is Willem van Oranje, de zesde 
van dien naam, maar wij zullen 
hem geen Willem VI noemen, want 
met hem beginnen we weer van 
voren af te tellen; hij wordt koning 
Willem I. Wat ouds en wat nieuws 
tegelijk. 

Er zijn al heel wat Willems aan 
de regeering geweest in ons land; 
veertien, goed geteld, en onze Ko
ningin is de vijftiende Willem. Eerst 

t ! •?«:».-.?• i*m£tifi A, 

Aankomsfyan den Prins van Oranje te Scheveningen. 
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zes graven, maar die hebben we 
haast vergeten; 't is ook al zoo lang 
geleden! Maar daar komt de man, 
dien we niet vergeten. Willem van 
Oranje, de Zwijger, de Vader des 
vaderlands. Stadhouder heet hij. 
Zoo heeten ook zijn zonen Maurits 
en Frederik Hendrik, en daarna 
komen nog Willem II, III, IV en V. 
Die laatste was de vader van den 
man, die op ons plaatje terugkeert 
uit zee. 

Ja, toen, in 1795, was 't een 
andere tijd dan nu in 1813. Op een 
kouden Januari-dag in 1795 ging 
Prins Willem V stilletjes, met slechts 
enkele getrouwen, door de straten 
van Den Haag naar Scheveningen, 
en daar nam een visscherman hem 
op in zijn schuit en bracht hem 
naar Engeland. Een vluchteling! 
Gevlucht voor zijn volk en voor de 
vrienden van zijn volk. 

Die vrienden waren de Franschen. 
Zij hadden verteld, dat ze overal 
vrijheid, gelijkheid en broederschap 
wilden brengen, en ze waren be
gonnen met hun eigen koning ai 
te zetten en te onthoofden. Nu 
moesten overal de vorsten en ko
ningen weg. En onze vaderen 
meenden werkelijk, .dat het beter 
zou worden, als de stadhouder weg 
was, en daarom riepen ze de hulp 
der Franschen in. In 1795 kwamen 
de Franschen, en ze verklaarden, 
dat ze geen oorlog wilden voeren 
tegen het Nederlandsche volk, maar 
tegen den stadhouder. En toen is 
Willem V, om bloedvergieten te 
voorkomen, maar heengegaan. Zijn 

gemalin, zijn schoondochter en het 
kleine prinsje, die later koning Wil
lem II zou heeten, gingen den vol
genden dag ook, en onze prins van 
het plaatje verliet eveneens het 
vaderland en zag het in achttien, 
bijna negentien jaren niet weer. Het 
huis van Oranje in ballingschap! 
Datzelfde Huis van Oranje, dat ons 
in prins Willem I verlost had van 
het Spaan'sche juk; dat in prins 
Willem III den Franschen koning 
belet had ons volk weer terug te 
voeren naar de Roomsche kerk. En 
nu werd het Huis van Oranje ver
dreven. Of een volk ook ondank
baar wezen kan! 

Maar nu, in 1813, is het anders. 
De Fransche vrienden zijn gebleken 
onderdrukkers te zijn; voor vrijheid 
kwam dwingelandij; onze jonge 
mannen moesten soldaat zijn in 
Napoleons legers; ons geld ging 
naar Frankrijk, en verdiend werd er 
niet. Toen begrepen de Nederlan
ders hun dwaasheid van achttien 
jaren vroeger, en ze vroegen Oranje 
om terug te keeren. Willem V was 
reeds gestorven, maar zijn zoon 
leefde, en hij kwam. Den 30*° No
vember kwam hij te Scheveningen 
aan. Toen was daar nog niet die 
mooie weg langs het strand; het 
was toen een gewoon duinstrand. 
Daar kwam het Engelsche oorlogs
schip, dat hem bracht; daar werd 
een sloep uitgezet en landwaarts 
geroeid, en daar ging een wagen 
met paarden in zee, omdat de sloep 
niet tot het land kon komen wegens 
het ondiepe water. En zoo kwam 
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de Prins van Oranje terug in 't 
vaderland. 

Ik kan me begrijpen, dat hij ver
blijd was, en dat zijn volk verblijd 
was. Alles wat vroeger gebeurd 
was, was immers nu vergeten en 
vergeven; alles was weer in orde. 
't Was een 
dag van her
stel, die 30e 

November 
1813, en nu 
dat honderd 
jaar geleden 
is, vertellen 
we er elkan
der van. Dat 
is goed; we 
willen her
denken al 
het goede, 
dat de Heere 
God aan ons 
land bewe
zen heeft, en 
den zegen, 
dien Hij ons 

gegeven 
heeft in het 
Huis van 
Oranje. 

Driemaal 
is het ge
beurd, dat de prinsen van Oranje 
ons te hulp kwamen tegen buiten-
landsch geweld, en daarom hebben 
we ons vorstenhuis lief. 

Maar er is Eén, die ons nog veel 
meer te hulp kwam, Een, dien wij 
verdreven hebben, en die toch ons 
weer opzocht met groote liefde. Ik 

HET DRIEMANSCHAP. 
. Van Hogendorp. 2. Van Limburg Stirum. 5. Van der Duyn van Maasdam. 

bedoel den Heere Jezus. Ja, tegen 
Hem hebben wij ook gezegd: Wij 
willen van U niet weten; wij willen 
liever de zonde dienen. Maar wan
neer wij ten slotte begrijpen, hoe 
ellendig de dienst der zonde is, en 
wij roepen tot den Heere Jezus, 

dan verlost 
Hij ons van 
de zonde; 
dan is alles 
vergeven en 

vergeten, 
dan is het 
weerinorde. 
Die verlos
sing is van 
veel meer 
beteekenis 
dan de ver
lossing van 
het Fran-
schejuk, en 
daarom kan 
de blijd
schap over 
die verlos
sing ook 
veel grooter 
zijn. Ja, de 
Heere Jezus 
is de Red
der, de Ver

losser, en dat Hij tot ons komt, 
tot ons, die Hem verstooten had
den, dat is wel een reden van de 
allergrootste vreugde. Willen we er 
aan denken, te midden van de feest
vreugde over Nederlands herstel? 
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w 
DE EERSTE BELOFTE. 

y\lie onzer heeft niet wel eens 
kwaad gedaan ? En is het 

niet waar, dat we dan altijd trachten, 
ons kwaad te verbergen? En niet 
alleen willen we ons kwaad ver
bergen, maar het liefst werpen we 
de schuld geheel of gedeeltelijk op 

een ander. Een jongen versnoept 
zijn cent, die hij meekreeg voor 
de Zondagsschool. Als er naar ge
vraagd wordt, jokt hij eerst; en 
komt het uit, dan antwoordt hij: 
„Meester, hij (een andere jongen) 
heeft het al zoo dikwijls gedaan!" 
alsof dat zijn kwaad goed maakt! 
Een meisje praat. De meester merkt 
het en verbiedt haar. „Meester, zij 
deed het ook," klinkt het antwoord. 
Alsof het haar helpt, dat een 
ander het kwaad óók deed. Ja, 

zoo gaat het; zoo zijn wij allemaal; 
dat zit in het bloed, omdat we allen 
zondaars zijn. 

Adam en Eva zijn er mee be
gonnen. Nauwelijks hadden ze 
kwaad gedaan, en zagen ze hun 
waren toestand, of ze begonnen 
allerlei te bedenken, om zichzelf 

' te bedekken, te verbergen, en te 
trachten de gevolgen weg te nemen. 
Hadden ze zich maar tot God ge
wend, zooals zij waren, om Hem 

de zonde, de overtreding 
te belijden, en om verge-

^/fk ving te vragen! Maar neen, 
ly\ zij ontvluchtten God./Ze 

kenden Hem niet. Ze had
den getoond Hem niet te 
kennen, toen zij dachten, 
dat Hij hard was. En nu 
toonden ze Hem niet te 
kennen, door te denken, 
dat Hij ze opeens zou 
dooden. Neen, zóó is God 
niet. Hij zoekt altijd het 
beste voor ons. Hij heeft 
ons lief, en wil ook onze 
zonden vergeven, hoe groot 

en hoe vele ze ook zijn. 

Daar zaten ze dan tusschen de 
boomen! Rust, vreugde, geluk — 
alles voorgoed verdwenen. En zij 
waren bang voor God, want de 
rechtvaardige straf moest volgen. 

Zij hadden zich verborgen. Maar 
God zag hen toch! Zijn oog door
dringt de duisternis; Hij ziet al 
wat wij doen. Alle dingen weet 
Hij. ('En eenmaal moeten we voor 
Hem rekenschap afleggen van al wat 
we gedaan, gesproken en gedacht 
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hebben. Dat is ernstig, niet waar? 
„Waar zijt gij?" riep God, toen 

Adam en Eva zich voor Zijn aan
gezicht hadden verborgen. God 
wist wel, waar Adam en Eva waren, 
maar Hij stelde deze vraag, opdat 
zij voor den dag zouden komen. 
En dat geschiedde ook. 

O, wat is God vol van genade! 
Toen Adam en Eva niet tot Hem 
kwamen, kwam Hij tot hen, en.riep 
hen. En toen Hij -ze riep, was het 
niet met het doel om ze te dooden, 
neen, God hoorde zelfs geduldig 
hun verontschuldigingen aan! Had
den ze nu nog als de verloren 
zoon uitgeroepen: „We hebben ge
zondigd en zijn niet waard in het 
leven te blijven!" dan zouden we 
dit kunnen verstaan. Maar thans! 
Adam begint dadelijk te zeggen, 
dat hij vreesde, omdat hij Gods 
stem hoorde, daar hij wist, dat hij 
naakt was, en dat hij zich daarom 
had verborgen. „Zoo," zegt God, 
„wie heeft u gezegd, dat gij naakt 
zijt? Hebt ge soms van dien boom 
gegeten?" Vindt ge het niet slecht 
van Adam! Was hij maar begonnen 
met te zeggen: „O God, ik heb van 
dien boom gegeten; wees mij ge
nadig!" Maar er was geen sprake 
van! Hij erkende alleen, dat hij 
naakt was, want hij wist, dat niets 
die naaktheid voor God kon ver
bergen. Maar overigens veront
schuldigde hij zich, in plaats van 
schuld te erkennen. „De vrouw, die 
Gij mij gegeven hebt, die heeft mij 
van dien boom gegeven, en ik heb 
gegeten." Eigenlijk was dus God 

schuldig, volgens Adam; had Hij 
hem die vrouw maar niet gegeven! 
En hoe onschuldig stelde hij het 
voor: ik heb maar aangenomen 
wat ik kreeg, en toen gegeten! 
Eva was niet beter. Toen God 
haar aansprak, wierp zij de schuld 
op de slang. „Die slang heeft mij 
bedrogen, en ik heb gegeten," zeide 
zij. Hoe slecht, niet waar? Maar 
denkt nu niet, dat wij beter zijn! 
Er waren eens een paar menschen, 
man en vrouw, die zeiden: „Als 
wij Adam en Eva geweest waren, 
hadden we niet gezondigd." Een 
rijk heer hoorde dit, gaf ze een 
mooi huis, enz., maar liet eiken 
middag een schotel op tafel zetten, 
dien ze niet openen mochten. Dit 
wekte hun nieuwsgierigheid en be-
geerigheid zóó op, dat ze op zekeren 
dag besloten, alleen maar eens even 
te kijken, en dan den deksel weer 
op den schotel te doen. En opeens 
sprong er een levende muis uit, 
zoodat hun overtreding bekend werd, 
en zij zeer beschaamd waren! — 
Maar niet alleen zouden wij óók 
gezondigd hebben, evenals Adam 
en Eva, doch we zijn even slecht 
als zij, om altijd ons kwaad te 
willen bedekken, of op anderen te 
schuiven. 

En onze God is zoo geduldig! 
Hij luisterde naar Adam en Eva, 
en strafte het eerst de slang, die 
voortaan moest kruipen en stof 
eten. Daarna den duivel, die eens 
door een ander zou verslagen wor
den. En ten slotte Adam en Eva, 
die verdreven zouden worden uit 



30 DE VRIEND DER ZONDAGSSCHOOL. 

den hof om er nooit meer in terug 
te keeren. Voortaan zouden ze op 
aarde ronddolen. En de aarde zou 
vervloekt zijn: doornen en distels 
voortbrengen. En Adam en Eva 
zouden hard moeten werken, en 
aan allerlei smarten en ziekten 
onderworpen zijn, om dan eindelijk 
te sterven, en daarna geoordeeld 
te worden! 

Zoo hadden dan alle veront
schuldigingen niet gebaat! Deze 
helpen trouwens nooit. We moeten 
veel liever eerlijk onze schuld be
kennen. 

En zoo gaan ze daar samen dien 
heerlijken hof uit, bedroefd en 
verslagen . . . 

Maar — wat hebben ze voor 
kleeding aan? Ja, ge ziet het goed. 
De bladeren schorten zijn vervan
gen door rokken. En weet ge wat 
zoo heerlijk is? God Zelf maakte 
die rokken! Hij slachtte dieren, en 
gebruikte de vellen voor kleeding. 
Daardoor waren ze ten eerste beter 
bedekt, maar ten tweede kon God 
genadig zijn, omdat Hij bloed had 
gestort in plaats van het bloed van 
Adam en Eva. Deze hadden eigen
lijk dadelijk moeten sterven en 
moeten geoordeeld worden. Maar 
God wilde ze behouden, ook voor 
de eeuwigheid. 

En toen gaf Hij de heerlijke 
eerste belofte. Die Ander, die den 
duivel verslaan zou, zou komen 
om den mensch te verlossen. Daar
toe moest Deze echter zonder zon
de zijn. En zulk Eén is er gekomen; 
ge weet het wel. Het was de 

Heere Jezus. Adam wordt de eerste 
mensch genoemd. De Heere Jezus 
was de tweede mensch. Er waren 
wel vele menschen na Adam, maar 
die worden allen gerekend bij Adam. 
De eerste mensch nu heeft gezon
digd; maar de tweede niet. En de 
eerste was ongehoorzaam en stierf, 
maar de tweede was zóó gehoor
zaam, dat Hij stierf. Want de 
Heere Jezus behoefde Zelf niet 
te sterven, omdat Hij nooit kwaad 
deed, maar Hij wilde sterven, 
omdat Hij ons het leven wilde 
schenken. Welk een liefde! O, dit 
sterven is voor Hem verschrikkelijk 
geweest! Zijn verzenen zouden ver
morzeld worden. Verzenen zijn de 
hielen. Als ik iemands hielen stuk 
sla, kan hij niet verder loopen. Nu, 
toen vele eeuwen na de eerste 
zonde de eerste belofte zou ver
vuld worden in den Heere Jezus, 
heeft de duivel den Heere Jezus 
aangevallen en in Zijn loop gestuit 
door Hem aan het kruis te nagelen. 
Maar dit was niet het einde. Want 
toen de duivel dacht, dat hij het 
gewonnen had, heeft de Heere 
Jezus hem verslagen. Juist door te 
sterven, maakte de Heiland een eind 
aan de macht van den duivel. 
Want ieder, die nu in Hem zou 
gelooven, zou door Zijn dood aan 
de macht van den duivel zijn ont
rukt, en het eigendom van den 
Heere Jezus zijn. 

Welk een heerlijke belofte is die 
erste belofte, niet waar? Door de 

eerste zonde moest de mensch 
sterven en verloren gaan. Hij moest 
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den hof uit, en mocht niet eten 
van den boom des levens, want 
hij mocht zóó niet op aarde blijven 
leven. \ Maar door de eerste be
lofte kreeg ieder, die in' den 
komenden Verlosser geloofde, en 
krijgt ieder, die nu in den gekomen 
Verlosser gelooft, het eeuwige leven. 

Adam en Eva moesten uit het 
paradijs weg. Maar de Heere 
Jezus brengt de menschen in het 
hemelsch paradijs. 

Lieve Heiland! we willenU vroeg 
liefhebben, en we willen God dan
ken voor Zijn barmhartigheid, dat 
Hij Adam en Eva niet heeft ge
dood, maar hun en ons een belofte, 
ja U, den beloofden Verlosser, ge
geven heeft! 

BIJBELSCHE VRAGEN. 
I i 

Te lezen Genesis 3 van vers 9 af. 

8f. hu, h'^-
1. Wat riep de Heere God, toen 

de mensch gezondigd had? 
2. Aan wie gaf Adam de schuld? 

en aan wie Eva? 
3. Wie kreeg het eerst straf? en 

welke straf? 
4. Wie zou eens den duivel ver

slaan en daardoor den mensch 
verlossen ? 

5. Wat maakte de Heere God voor 
Adam en Eva? 

6. Van welken boom mochten zij 
nu in geen geval eten? 

7. Wat deed God, om te maken, 
dat zij niet van dien boom konden eten? 

BRIEVEN. 
® c. 

Lieve Anna! 
Je klaagt over je broertje Jakob. 

Die plaagt je altijd zoo, zeg je. Nu, 
dat is niet goed van hem. Hij mag je 
wel eens een enkel keertje plagen, 
maar niet te veel! En . . . plagen en 
plagen is twee. Er is een plagen, 
waarvan je groeitl Maar er is ook 
plagen, dat sarren wordt. En dat 
deugt niet. Als je ooit ziet, dat je er 
een ander met je plagen verdriet doet, 
moet je het dadelijk laten. Ik zal het 
Jakob eens schrijven. Of weet je wat: 
laat jij hem dit briefje maar eens lezen; 
dan zal hij 't wel niet meer doen. — 

Maar nu denk je zeker: zóó, nu 
krijgt Jakob er van langs! En je ben 
al blij? Maar dat zou niet goed van 
je zijn, hoor! 

En weet je wel, dat ik ook jou wat 
te zeggen heb? Dat had je niet ver
wacht. Je dacht zeker, dat Jakob alléén 
ondeugend is, omdat hij zoo plaagt. 
Doch er is nog wel andere soort van 
ondeugendheid ook! 

Laatst zag ik een meisje — ze heet
te Anna en je kent ze wel! —inden 
spiegel kijken! Zij zag mij niet, maar 
ik haar wel. En o, het beviel haar 
zoo in dien spiegel! Ze keek eens 
rechts en ze keek eens links. Ze trok 
eens aan haar nieuwe hoed en aan 
haar mooie jurk. En ze knikte zich
zelf zoo vriendelijk toe! Toen dacht 
ik: „Jou ijdel ding!" 

Zie je, dat is óók een soort van 
ondeugendheid! En als je Anna soms 
spreekt, moet je haar eens zeggen, 
dat ze dat niet meer moet doen, maar 
liever in een anderen spiegel veel 
moet kijken; dat is in den Bijbel. 
Daarin kan ze zien, dat haar hart on
rein is, maar ook, hoe het rein kan 
worden. 

Dag beste meid. 
Je liefh. Oom. 
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Twee eigenschappen van 't oog. 

„Zeg Jan, je hebt de laatste maal 
dat voorbeeld aangehaald van een 
geweerkogel. Weet je nu, hoe 't 
komt, dat we den kogel niet uit 't 
geweer zien vliegen?" 

„Omdat hij zoo gauw gaat." 
„Juist, hieruit blijkt, dat 't oog 

een zekeren tijd noodig heeft om 
te zien. Als dan ook b.v. een wiel 
heel snel ronddraait, zien we de 
spaken niet. Daarbij komt dan nog, 
dat ons oog de eigenschap heeft, 
om eiken indruk, dien het ontvangt, 
even te bewaren, al is 't nog zoo kort." 

„Hè ja," riep Arie, „dat heb 'k 
verleden week gemerkt, toen 't on
weerde. Er kwam opeens een he
vige bliksemstraal door de donkere 
lucht, en bij dat licht zag ik onze 
duiventil; en toen 't licht al lang 
weg was, zag 'k de til nóg." 

„Je meende de til nog te zien, 
want in werkelijkheid kon je haar 
in 't donker niet meer zien. — 
Maar kom eens hier, dan zal 'k je 
eens een tooverkunstje leeren, waar
bij van de genoemde eigenschappen 
van 't oog worden gebruik gemaakt." 

De vader knipte nu een rond 
stukje bordpapier uit, ter grootte 
van een gulden, en teekende daarop 
aan de eene zij een recht opstaande, 
en aan de andere zij een liggende 
dikke streep. 

Daarop maakte hij ter weerszijde 
een gaatje, en stak er twee draadjes 
door, elk door een gaatje, terwijl 
hij aan 't ééne einde van 't draadje 
een knoop gelegd had, zoodat 't er 
niet door kon schieten. Toen draaide 
hij de twee draadjes snel rond, 
door ze tusschen duim en wijs
vinger van elke hand te rollen, 
't Schijfje draaide nu ook rond, en 
tot hun verbazing zagen de jongens 
thans een kruis, gevormd door die 
twee strepen. 

„Weet je nu, hoe dit komt, jon
gens? Omdat ons oog niet snel 
genoeg de twee strepen afzonder
lijk kan waarnemen, vormt ze deze 
strepen nu te zamen tot een kruis. 
Draai je heel langzaam, dan kun 
je de strepen afzonderlijk zien, en 
hoe harder je draait, hoe meer zij 
tezamen het eene voorwerp, het 
kruis, schijnen te vormen. — Ja, 
en als je nu in de vacantie tijd 
hebt, en je hebt een beetje verstand 
van teekenen, dan moet je eens 
aan de eene zij een kooi teekenen, 
en aan de andere een vogeltje, of 
aan de eene zij een hondenhok en 
aan de andere een hond, of aan 
elke zij een soldaat, en als je dan 
snel genoeg ronddraait dan zal je 
won derschijf je de vogel in de 
kooi, de hond in het hok, en twee 
vechtende soldaten vertoonen! Maar 
dit is niet makkelijk; 't lukt ook 
de eerste maal misschien niet; doch 
moed gehouden, — want de aan
houder wint!" 

r = C 3 
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VRIJMAKING. 

Nederland viert dit jaar het feest 
van zijn onafhankelijkheid; dat 

weet nu zoo langzamerhand zelfs het 
kleine kind wel. Er is echter één 
stuk Vaderlandsch gebied, dat in 
geheel bijzonderen zin feest heeft 
gevierd van zijn onafhankelijkheid. 
Ik bedoel de kolonie Suriname. 
Als je er heen wilt, moet je over 
zee, want Suriname is een stuk van 

'>i**»fty 

Een kykje in een West-Indische Negerschool. 

Zuid-Amerika. 't Is wel viermaal 
zoo groot als ons land, doch er 
wonen nog geen honderdduizend 
menschen; het grootste deel van 
het land is nog bosch. 

Het aantal Nederlanders is er niet 
groot; de meeste menschen zijn 
zwart van huidskleur; 't zijn Negers. 
Negers hooren echter thuis in 
Afrika, en die van Suriname zijn 
er niet vrijwillig heengegaan; die 
zijn in Afrika gestolen en in Ameri
ka verkocht. Dat wil zeggen: de 

grootouders en overgroot
ouders van de menschen, 
die er nu wonen. 

In dien tijd bestond de 
slavernij. Wel niet meer 
in ons land, maar toch in 
de koloniën, dus in de lan
den, die wij buiten Euro
pa in bezit hadden. In 
Amerika was de slavernij 
algemeen; je kon slaven 
koopen en verkoopen, even
als bij ons de koeien; en 
als er niet genoeg aan de 
markt kwamen, dan gingen 
er slavenjagers naar Afrika, 
namen er eenige honderden 
zwarte menschen gevan
gen, mannen, vrouwen en 
kinderen, en brachten ze in 
schepen over de zee. En 
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daar werden ze dan gewoon ver
kocht. Zulk een slaaf had volstrekt 
geen rechten. Zijn meester kon hem 
slaan, geeselen, dooden, er was 
niemand, die dat verhinderde, en 
de meeste meesters meenden, dat 
ze er geen kwaad mee deden. 

Maar langzamerhand begon men 
toch te begrijpen, dat een Neger ook 
een mensch is, door denzelfden God 
geschapen; dat hij evenveel recht 
heeft om in zijn eigen huis te wonen, 
met zijn eigen vrouw en kinderen, 
en voor zichzelf te werken, als ieder 
ander mensch. Toch heeft het ge
duurd tot 1833, eer Engeland de 
slavernij afschafte en nog dertig jaar 
langer, eer Nederland er toe overging. 

Er waren toen in Suriname onge
veer 45.000 slaven; alle menschen, 
die geen vrijheid kenden. En die 
allen werden den len Juli 1863 uit 
de slavernij bevrijd. Een groot deel 
woonde in de stad Paramaribo; 
daar werden 's morgens kanonscho
ten gelost, en dat was het teeken, 
dat ze geen slaven meer waren, 
maar vrije mannen. 

Of dat een blijdschap was! Van 
alle huizen der Nederlanders en van 
de schepen, die in de haven lagen, 
wapperde de vlag — de arme sla
ven hadden natuurlijk geen vlaggen, 
anders hadden zij ze ook uitgestoken! 

's Morgens om acht uur gingen 
alle Negers naar de kerken, want de 
meesten hunner waren reeds Chris
tenen geworden. Daar werd gedankt 
voor de vrijmaking, en daarna trok 
men naar het huis van den Gou
verneur, die namens Nederland de 

kolonie bestuurde, om ook de re
geering te danken, en in het bijzonder 
Koning Willem III, den vader van 
onze Koningin. Ook's avonds gingen 
velen weer naar de kerk, en de 
Gouverneur met zijn gezin toonden 
hun belangstelling om er ook te 
komen. Tot de uiterste hoeken was 
het gebouw gevuld. 

Feestzangen werden gezongen, ook 
door de kinderen. Een van die 
liederen werd gezongen op de wijs 
„Wien Neerlandsch bloed," en be
gon aldus: 

Gi Konoe Willem bigi nem, 
En tjari tangi kom! 

Kom singi songi, prijzi hem 
A doe wan bigi boen. 
A poti alla nigri fri 
A poeloe wi na sjem; 

Da diri Konoe Willem dri. 
A Gado! biessi hem 1 

Een vreemd taaltje, hè ? Toch 
ziet ge er gewone Nederlandsche 
woorden tusschen. 't Is evenwel 
geen verbasterd Hollandsch, maar 
verbasterd Engelsch, met enkele 
Portugeesche woorden er tusschen. 
Ik schrijf hieronder de vertaling; 
kinderen, die Engelsch leeren, zien 
dan nog wel de overeenkomst. 

Geef Koning Willem een grooten 
[naam, 

En laat ons hem dank toebrengen! 
Kom, zing een lied, prijs hem, 

Hij deed ons groot goed, 
Hij zette alle negers vrij, 
En rukte ons uit de schande; 

Die lieve Koning Willem drie, 
O God ! zegen hem! 



DE VRIEND DER ZONDAGSSCHOOL. 35 

Hadden ze geen gelijk, die Negers, 
dat ze God dankten, die hun vrij
heid had geschonken ? En dat ze 
den Koning zegenden, door wien 
de vrijheid hun gegeven werd ? Ik 
kan me voorstellen, hoe ze gejuicht 
hebben. 

Maar wie dat begrijpt, kan ook 
begrijpen, hoe dankbaar en gelukkig 
een geloovige is. De Bijbel zegt 
van alle menschen, dat ze slaven 
der zonde zijn, ei} dat de Heere 
Jezus gekomen is, om hen uit die 
slavernij te verlossen. Als je nu 
waarlijk weet, hoe erg het is, een 
slaaf der zonde te zijn, en je bent 
daarvan vrijgemaakt door den Heere 
Jezus, dan kan het niet anders, of 
je zult Hem dankbaar zijn en Hem 
liefhebben, nog veel meer dan de 
Negers van Suriname hun Konoe 
Willem dri. 

—oe/do— 

Een paar versjes in Neger-Engelsch. 

Hebt ge reeds geleerd, kleine 
vrienden, dat heel ver weg, in Zuid-
Amerika, ook de Holiandsche drie
kleur wappert? Dat daar eveneens 
onderdanen van onze lieve Koningin 
wonen? 't Zal wel zeer de vraag 
zijn, of ge daar ooit komt, want 
daartoe moet ge den grooten At-
lantischen Oceaan oversteken en 
hebt ge 16 dagen noodig, alvorens 
ge in West-Indië zijt. 

In het noorden van Zuid-Amerika 
ligt Suriname, dat aan Brazilië grenst. 
Ik wil u over dat land nu niet ver

tellen. Allicht zult ge er al iets 
van geleerd hebben op school, en 
weten, dat Paramaribo de hoofd
stad is. Geen reuzenstad hoor! De 
bevolking van ruim 30.000 inwoners 
bestaat voor een deel uit donker-
kleurige menschen, die met elkaar 
Neger-Engelsch spreken. 

Daar in Paramaribo wordt ook 
aan de kinderen onderwijs uit de 
Schrift gegeven. Maar dat is niet 
zoo gemakkelijk. Wanneer die kin
deren een tekst zullen gaan leeren 
uit een Hollandschen Bijbel, wordt 
hun dien verscheidene malen lang
zaam voorgezegd. Dan volgt eerst 
de verklaring in het Neger-Engelsch, 
opdat ze den inhoud zouden leeren 
verstaan, en daarna wordt het Schrift
woord zóó vaak herhaald, tot ze het 
uit het hoofd kennen. Bij sommige 
teksten is nog een bijzondere moei
lijkheid. De kinderen weten wel, 
wat koeien en paarden en geiten 
zijn, maar schapen zijn hun onbe
kend. Wat gebeurt nu, wanneer 
ze iets van een lam of een schaap 
moeten leeren? Ge kent immers 
allen het schoone woord uit Jesaja 
53: „Als een lam werd Hij ter 
slachting geleid, en als een schaap, 
dat stom is voor het aangezicht 
zijner scheerders, alzoo deed Hij 
Zijnen mond niet open"? Welnu, 
wanneer die kleine zwartjes dit 
woord over den Heere Jezus moeten 
leeren, dan gebruikt de meester of 
de juffrouw een plaat met een schaap, 
net zooalsbij ons, als we iets ver
nemen over slangen of schorpioenen! 

Vindt ge het niet heerlijk, dat die 
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kinderen met hun zwarte gezichten 
ook hooren spreken over den grooten 
Vriend van kinderen? Hun hart is 
als dat van ieder uwer. Het is 
boos en onrein. Maar ook zij mogen 
hun hart aan den Heiland geven, 
en als ze het doen, worden ze ge
lukkig. Al hebben ze dan ook nooit 
een schaap in de wei gezien, dan 
weten ze toch, dat zij een schaap 
van de kudde van den Heere Jezus 
zijn geworden, een lam van den 
goeden Herder. Zeg, mijn kleine 
vriend of vriendin, weet gij reeds, 
dat uw hart gereinigd is? Zijt gij 
reeds een van de schapen van den 
Heere Jezus? Of ontvlucht ge den 
goeden Herder nog eiken dag? Kent 
ge deze regels: 

„Gij rust niet — tot Gij ziet, 
Dat het U niet langer vliedt!" 

't Zijn een paar regels uit een 
lied van de Zondagsschool over den 
Herder, die uit den hemel is neer
gedaald. 

We hebben het nu toch over 
versjes. Laat ik u dan eens ver
tellen, dat ik laatst een lief versje in 
Neger-Engelsch heb hooren zingen. 
Of ik luisterde! Maar ik kon er 
niet uit wijs worden. Wie dat versje 
zong? Een Zondagsschool-onder
wijzeres uit de West. 

„Toe juffrouw, zing u het nog 
eens? Of wilt u het misschien eens 
opschrijven ? Ik heb veel kleine vrien
den, die ik dat versje zal laten lezen." 

De juffrouw, die ook den Heiland 
liefheeft, vatte mij wel. Ze be
greep, dat ik er wat goeds mee 

voorhad, en was daarom zoo vrien
delijk het voor mij op te schrijven. 
Hier is het: 

„Na Hemel mi de loekoe 
Dapee mi Jesus de 
Da kondre mi de zoekoe 
Vo datie mi de kre. 
Mi gi mi srefie abra 
Na mi boen Helpieman 
Mi liebie en mi waka 
Moe de vo Hem wawan." 

Maar dat kunt ge niet eens goed 
lezen, nietwaar ? Ik wil u een 
beetje helpen. Zeg tegen elke open e 
maar ie, dan schiet ge al aardig 
op. De eerste regel wordt dus: 
„Na hiemel mi di loekoe." Ga nu 
maar voort. Dan zingt ge net als 
die verre zwartjes, en ge behoeft 
niet bang te zijn, dat ze u uitlachen, 
want ze zijn toch ver genoeg weg! 

Maar nu wat anders. Wat be-
teekenen deze woorden? Luister 
maar. Ik schrijf de vertaling op, 
zooals ik ze van de West-Indische 
juffrouw kreeg, die ook wel Neder-
landsch kan spreken, al is het niet 
zoo vlot als gij. 

„Naar den Hemel gaat mijn blik, 
Waar mijn Jezus is. 
Dat koninkrijk zoek ik, 
Want daarheen gaat mijn zucht. 
Ik geef mijzelven over 
Aan mijn goeden Verlosser. 
Mijn leven en mijn wandel 
Moeten voor Hem alleen zijn." 

Wat is iemand gelukkig, die zulke 
woorden met het hart zingen kan! 
En het blijft niet altijd, zooals in 
dit versje. Er komt een oogenblik, 
dat allen, die den Heere Jezus lief-
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hebben, tot Hem gaan. Dan gaat 
niet meer hun blik en verlangen 
naar Boven; neen, dan zijn ze zelf 
daar. Tot in eeuwigheid. 

Zoolang ze echter nog op aarde . 
zijn, mogen ze hem dienen met hun 
heele hart. Dat staat in het vol
gende versje. 

„Tan na Jesus 
Joe mi zielie 
Doe joe best vo volgeHem. 
Mie kie wan 
Krin Christin liebie 
Doro alla hatie now." 

De vertaling ervan luidt: 
„Blijf bij Jezus, 
Gij mijn ziele. 
Doe uw best 
Hem te volgen. 

Laat een waar Christenleven 
Ingang vinden in uw hart." 

Zet ook gij, lieve kinderen, uw 
hart maar wijd open voorden Heere 
Jezus! Hij zegt: „Zie, Ik sta aan 
de deur en Ik klop." 

Nu wil ik van u afscheid nemen 
met een versje, niet in Neger-
Engelsch, maar in uw Moedertaal. 

„De Heiland klopt! 
De Heiland klopt! 
Och, opent Hem uw harte; 
Hij reinigt u, 
Hij zaligt u, 
Hij schenkt u vreugd 

[voor smarte. 
Hij staat bereid, 
Zooals gij zijt, 
De schuld u te vergeven. 
O, hoort Zijn stem! 
Komt vrij tot Hem! 
En eeuwig zult gij leven." 

T 

De eerste dood. 

Is er in uw huis, waar gij woont, 
wel eens iemand gestorven ? of 
misschien bij familie van u? Wat 
is er dan een droefheid, nietwaar? 
en wat is alles somber! Er wordt 
geweend, er wordt zacht gesproken, 
men is in 't zwart gekleed, familie 
en vrienden komen bezoeken ma
ken, en vroolijkheid en zang worden 
er geweerd. 

Toch is dit niets vreemds, niets 
verwonderlijks, want in elk huis 
komt de dood vroeg of Iaat. We 
weten nu eenmaal, dat alle men-
schen sterven moeten. 

Maar heel anders was dat, toen 
de eerste maal de dood in de eerste 
familie kwam. 

Adam en Eva hadden zoons en 
dochters. De zoons kennen we bij 
name. Kaïn en Abel heetten ze. 
En er was veel vreugde geweest, 
vooral bij de geboorte van den 
eersten jongen. '„Ik heb een man 
van den Heere gekregen," zei Eva. 
En ze heeft niet kunnen denken, dat 
die jongen eens een moordenaar zou 
worden. Integendeel, ze zal wel 
gehoopt hebben, dat hij de beloofde 
Verlosser zou zijn. Want ze kon 
niet denken, dat die Verlosser eerst 
duizenden jaren later zou komen. 
Adam en Eva waren geloovig ge
worden, nadat ze gezondigd hadden. 
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Dat blijkt wel hieruit, dat Adam 
zijn vrouw Eva noemt, nadat God 
de straf gegeven had. (Gen. 3:20.) 
Eva beteekent: moeder aller leven
den. Hij had ze eigenlijk moeten noe
men: moeder aller stervenden. Want 
alle menschen zouden sterven. 
Maar Adam geloofde in de eerste 

belofte, en daarom zag hij over den 
dood heen het leven. En Eva ge
loofde ook in de belofte. Want 
zij noemt haar eerstgeborene Kaïn. 
Dat beteekent: gekregen. Ze be
schouwde hem als een schat, van 
God gekregen; als de vervulling 
van die eerste belofte. En wat 
zullen vader en moeder, te midden 
van alle moeite en smart, die de 
aarde hun nu bood, dikwijls met 
dank aan God op hun kinderen 
hebben neergezien ! Wat zullen ze 
genoten hebben, toen hun jongens 

flink opgroeiden, en groote mannen 
werden! Ze hebben ze zeker veel 
van den heerlijken hof verteld, en 
ook van hun zonde, en van Gods 
genade, en van de bloedstorting en 
van den beloofden Verlosser. Beide 
jongens hebben geluisterd en kre
gen indrukken. Maar — toen ze 

groot geworden waren, 
bleek het, dat alleen bij den 
jongste het geweten was 
geraakt en het hart getrof
fen. — Hoe luistert^)'naar 
uw ouders ? of op de Zon
dagsschool ? 

Weet ge, hoe het is uit
gekomen, dat de een alleen 
in het hoofd de dingen had 
opgenomen, en de ander 
met zijn hart geloofde? 
Want zoo iets komt altijd 
uit! Als de gelegenheid 
zich maar voordoet. Nu, 
die gelegenheid kwam hier. 

Omdat ze van hun ouders 
hadden gehoord over God, 
en omdat ze beiden wisten, 

dat ze gezondigd hadden, vonden ze 
het beiden noodig, om God iets 
te geven van het hunne. Dat 
doen wij ook. Als we weten, dat 
er een God is, jegens Wien we ge
zondigd hebben, dan willen we 
iets doen, om Hem aangenaam te 
zijn. Zoo brachten deze mannen 
een offer. Misschien hadden ze 
dit afgezien van hun vader Adam, 
terwijl deze het kon geleerd hebben 
door het slachten der dieren door 
God Zelf, toen Hij hun rokken van 
vellen gaf. (Gen. 3:21.) 
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Maar nu brachten ze beiden een 
verschillend offer. Kaïn bracht van 
de vrucht des lands, en Abel bracht 
van de eerstgeborenen zijner scha
pen en van hun vet. En weet ge 
welt toen geschiedde? God zag 
Abel en zijn offer aan, maar Kaïn 
en zijn offer zag Hij niet aan. 

„Dat begrijp ik niet!" zegt een 
uwer, „'t spreekt toch vanzelf, dat 
een landbouwer 't beste van zijn 
land brengt, en een schaapherder 
't beste van zijn kudde!" Ja, maar 
daarin lag ook het verschil niet! 
Als Abel een paar levende lamme
ren voor God had gebracht, zou 
zijn offer óók niet zijn aangenomen. 
Maar dat deed Abel niet. Hij slachtte 
de lammeren, want hij bracht 
„van hun vet," dus moest hij ze 
eerst dooden. Abel erkende daar
mee, dat, gelijk hij dat lammetje 
doodde, hij den dood verdiend had, 
maar dat God nu een plaatsver
vanger voor hem wilde stellen. 
Maar Kaïn vond dit niet noodig. 
Die had de lessen zijner ouders 
niet goed verstaan. Om die te 
begrijpen is ook geloof noodig. 
En Kaïn had geen geloof, Abel wel. 
In het Nieuwe Testament lezen wij 
van Abel: „Door het geloof heeft 
Abel een meerdere offerande (d. i. een 
offerande van een betere soort) Gode 
geofferd dan Kaïn." (Hebr. 11 : 4.) 
Daarom zag God Abel en zijn offer 
aan. Hoe dat geschiedde, weten 
we niet. Misschien sloeg de rook 
van Kaïns offer naar beneden, en 
steeg die van Abel omhoog; mis
schien hebben ze geen van beiden 

vuur gemaakt, maar alleen hun 
gaven op een altaar gelegd om op 
God te wachten, en kwam er toen 
vuur uit den hemel om Abels offer 
te verteren, terwijl dit bij Kaïns 
offer niet geschiedde. Maar hoe 
ook, zichtbaar was de aanneming 
van Abels offer voor beiden, zóó 
zelfs, dat Kaïn zeer boos werd. Ach, 
had Kaïn maar ingezien, dat het niet 
Abels schuld, maar zijn eigen schuld 
was! Doch dat wilde hij niet. Hij 
haatte Abel. God zag dit, en wilde 
nu Kaïn bewaren voor kwaad. Hij 
zeidetothem: „Waarom kijkt gij zoo 
boos? Als ge weldoet, is er immers 
voor u verhooging ? Maar zoo niet, 
pas op, Kaïn, de zonde ligt voor de 
deur. Die loert op u; die wil u 
van kwaad tot erger brengen. En 
denk niet, dat Abel over u heer
senen wil. Abel heeft u lief, en 
erkent u als den eerstgeborene." 

Maar Kaïn luisterde niet naar de 
vriendelijke waarschuwing. Hij 
zocht Abel op, maakte twist met 
hem, greep hem beet, en sloeg hem 
in zijn drift en boosheid dood. 

O kinderen! waartoe kunnen we 
komen, als we naar den duivel 
luisteren! Wij zijn ook wel eens 
boos geweest. En wat zou er toen 
misschien gebeurd zijn, als God 
ons niet had bewaard ? 

Hoe ontzettend was Kaïns daad. 
De eerste dood. Een broederdood, 
ja, een broedermoord. Op één dag 
verloren Adam en Eva twee zonen: 
de een werd een moordenaar, de 
ander een martelaar. De ouders 
konden zich echter er mee troos-
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ten, dat Abel leefde, al was hij ge
storven; en voor Kaïn konden zij 
bidden. Abel was gelukkig in den 
hemel. Maar Kaïn was in de macht 
van den duivel. God zocht hem nog 
op en vroeg hem, waar zijn broeder 
was, maar hij antwoordde met het 
koude: „Ben ik mijns broeders hoe
der?" Toen zeide God het hem, 
wat hij gedaan had, en strafte hem. 
Hij zou vervloekt zijn, en als een 
verstootene ronddolen. En toen 
Kaïn daarop spijt had om deze ge
volgen — geen berouw — en 
antwoordde: „Zie, nu zal straks 
iemand mij doodslaan," toen zeide 
God, dat Hij een teeken aan 
hem stellen zou, opdat niemand 
dit zou doen. Hoe goed is toch 
God, zelfs tegenover zulk een 
man 1 Maar Kaïn liet zich niet ver
teederen. Hij ging naar het land 
van Nod. Nod beteekent vlucht. 
Hij verliet dus de omgeving zijner 
lieve ouders voor een land, dat hij 
„vlucht" noemde. En daar bouwde 
hij een stad, en zijn heele geslacht 
ging hij voor in booze dingen. Hij 
leefde niet voor God, maar alleen 
voor deze aarde en voor zichzelf. 
En een zijner nakomelingen volgde 
later zijn voorbeeld, en sloeg meer 
dan één man dood. Ja, Kaïn ging 
een boozen weg op ; het begin van 
dien weg was eigengerechtigheid 
en ongeloof; daarop volgde de 
eerste dood, dien hij veroorzaakte ; 
en het eind van den weg was voor 
hem het eeuwig verderf. Arme 
Kaïn! gelukkige Abel! 

m — =® 
BIJBELSCHE VRAGEN. 

® =® 

Te lezen Genesis 4 vers 1—16. 
1. Welke offers brachten Kaïn en Abel ? 
2. Waarom was het offer, dat Abel 

bracht, beter dan dat van Kaïn ? 
3. Wat erkende Abel door zijn offer? 
4. Wat lezen wij in Hebr. 9:22 over 

vergeving ? 
5. Waarom sloeg Kaïn zijn broeder 

dood? (Zie ook 1 Joh. 3:12.) 
6. Waaruit blijkt, dat hij geen berouw 

had over deze vreeselijke daad? 
7. Welke straf kreeg Kaïn? 

Kleine handen helpen 
Aoeder in den nood. 
Wat wi j nietig noemen, 
Noemt zjj echter groot I 

Uitgave van J. N. V O O R H O E V E , D E N H A A G . 



No. 6. Jrg. 1. 
:L3HT I: 

De Vriend der Zondagsschool. 
:c2B5=i: 

=ö 

Een kleine zondagsschool 
in China. 

J-Jier hebt ge nu niet een schooltje 
uit de West, maar een jongens-

klas uit de verre Oost. Ook is het 
geen bewaarschool of gewone 
school, maar een echte zondags
school. Als ik boven dit stukje 
schrijf: „kleine zondagsschool," dan 
bedoel ik niet: een zondagsschool 
van kleine jongens, maar dat de 

klas klein is. Ik tel, behalve de 
juffrouw, maar 11 jongens. 

Wil ik u eens wat van hen ver
tellen? De juffrouw ken ik heel 
goed. Ze was eenige jaren geleden 
in ons land, en liet ons onder 
anderen de kleine schoentjes zien 
van het zusje van jongen No. 2. 

Jongen No. 2? Ja, ge hebt mis
schien al verbaasd gekeken naar 
de nummers op de kleeren van de 
meesten dezer jongens, en gedacht: 
zouden ze in China genummerd 

m \ &** r*i; mi pa» 

# • # 
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zijn, evenals de gevangenen hier? 
Of: Zou die juffrouw haar jongens 
voor 't gemak een nummer geven? 

't Een noch 't ander is juist. De 
nummers heb ik alleen op de foto 
geschreven, naar aanwijzing van de 
juffrouw, om u gemakkelijk te kun
nen doen begrijpen over welke 
jongens ik wat mededeel. 

De juffrouw heeft dan geschreven, 
dat No. 1, 2, 3, 4 en 5 belijden 
het eigendom van den Heere Jezus 
te zijn. Dat is veel: vijf van de 
elf leerlingen, vindt ge niet? Hoe 
zou dat wel zijn in uw klas? 

Van No. 1 mag men gelooven, 
dat deze reeds anderhalf jaar ge
leden den Heere Jezus leerde kennen 
als zijn Heiland. 

No. 2 is 14 jaar oud. Hij heeft 
pas in Juni den Heiland gevonden. 
Den laatsten tijd was hij meer be
langstellend dan anders, en bezwaard 
over zijn zonden. Zijn vader is een 
opium-rooker. Opium-rookers zijn 
mannen, die verslaafd zijn aan opium, 
net als hier in ons land aan den 
sterken drank. Ze worden er door 
bedwelmd, en langzamerhand heele-
maal suf en ziek. Zijn moeder is 
een vrouw, die onzen jongen niet 
helpt op den goeden weg. Hij heeft 
het dus wel moeilijk. Hij gaat niet 
meer naar school, en ook nog niet 
op een vak. Dit laatste is jammer, 
want ledigheid is slecht voor kin
deren; maar aan den anderen kant 
is het weer gelukkig, want nu kan 
hij nog de zondagsschool bezoeken, 
en als hij op een vak is, gaat dit 
niet meer, omdat hier ook op den 

dag des Heeren wordt gewerkt. 
No. 3 en 4 hebben den Heere 

Jezus leeren kennen sedert zij de 
zondagsschool bezoeken. (Met de 
zondagsschool is de juffrouw pas 
vier maanden geleden begonnen.) 

No. 6, die groote, aardig uitziende 
jongen, heeft vooral veel gebed 
noodig, schrijft de juffrouw. Hier 
in ons land bidden de meesters en 
juffrouwen veel voor u allen, op
dat gij den Heiland zoudt leeren 
kennen, en opdat ge, als ge reeds 
bekeerd zijt, dicht bij den Heere 
Jezus zoudt blijven. Maar in China 
moet er nog veel meer gebeden 
worden. Want de Chineezen zijn 
van aard bedriegelijk. En daarom 
loopen ook de kinderen veel gevaar 
te huichelen, en op verkeerde wegen 
te komen. Zoo was No. 6 in aan
raking gekomen, zonder dat hij het 
zelf wist, met slechte menschen, 
eigenlijk roovers. Gelukkig werd nu 
hun leider gevangen genomen, en 
daardoor werden de oogen van onzen 
jongen geopend, zoodat hij deze 
omgeving verliet, en thans trouw 
bij ons komt. 

No. 7 is de eenige jongen van 
dit tiental, die ouders heeft, die een 
goeden invloed op hem uitoefenen. 

We mogen wel dankbaar zijn, dat 
wij het hier in ons land zoo veel 
beter hebben. En de jongens en 
meisjes, die zelf den Heiland kennen, 
willen wel in hun gebed aan deze 
Chineesche jongens denken? 
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BIJNA! 
U 

Bijna was de arme kikker in 
veiligheid, bijna! Maar nu wordt 
hij zonder genade door de ratel

slang bij een zijner achterpooten 
gepakt, en het is met hem gedaan! 
Nog ééne seconde slechts, nog één 
sprong, en hij zou gered zijn ge
weest; het water zou hem verborgen 
en behouden hebben. Maar nu is 
hij de buit van de slang geworden! 
Zij heeft hem, en houdt hem ook; 
al zijn trekken en spartelen baat 

hem niets. Hij is verloren 
Wat helpt het den kikker nu, dat 
hij bijna gered was, bijna in veilig
heid? . . . Wat helpt bijna als het 
niet heelemaal is? 

Wie bijna een trein aan het station 
heeft gehaald, heeft hem niet ge
haald; hij moet op het perron blijven 

zitten. Wie bijna aan een 
ongeluk is ontkomen, is er 
toch door getroffen. 

Hoe ernstig, kinderen! is 
dat woordje bijna. Bijna was 
de vrouw van Lot gered, 
maar zij keek om, en werd 
tot een zoutpilaar. Bijna was 
de rijke jongeling gered, maar 
hij hield meer van de wereld 
en zijn geld dan van den 
Heere Jezus en hij ging be
droefd van den Heiland weg. 
Bijna was koning Agrippa een 
Christen geworden, maar hij 
had zijn eigen eer meer lief dan 
Gods eer, en—hij werd het niet. 

Bijna! . . . . Sommigen van 
jullie kennen het mooie lied: 
„Bijna bewogen een Christen 
te zijn" zeker wel? Voor hen, 
die het niet kennen, wil ik hier 
een versje laten volgen. Vooral 
nu het jaar 1913 weer ten einde 

spoedt, — dit is het laatste nummer 
van „De Vriend der Zondagschool," 
dat gij dit jaar krijgt, — wilt ge er 
wel eens ernstig over nadenken? 

„Bijna bewogen." — De tijd is voorbij! 
„Bijna bewogen." — Het oordeel nabij! 
„Bijna" — maar niet geheel; 
„Bijna" — ach! baat niet veel. 
Wee, wee is dan uw deel. 

„Bijna?" — Te laat! 
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Veilig in een rotskloof. 

Op zekeren morgen verliet een 
jonge weduwe met haar tweejarig 
zoontje haar woning, die in de bergen 
gelegen was in de Schotsche hoog
landen. Zij wilde door het gebergte 
naar een andere plaats gaan, om 
er iemand te bezoeken. 

Het was een prachtige morgen; 
tegen den middag veranderde plot
seling het weer. De lucht werd 
donker, bijna zwart, en dreigend 
blies de wind over de rotsen, en 
de regen kletterde weldra neer. 

Doodmoede en doornat bereikte 
de vrouw een zeker punt van het 
gebergte, vanwaar zij een berghut 
kon zien. Die hut wilde zij berei
ken om er een schuilplaats te zoeken, 
doch het was onmogelijk. De he
vige wind benam haar den adem, en 
uitgeput zonk zij aan den voet van 
een berg neer en hulde haar kind 
zooveel mogelijk in haar eigen Mee
ren. De storm werd al heviger. 
Zou zij den nacht hier moeten door
brengen? Een oogenblik stond zij 
radeloos stil; ze wist niet wat te 
doen. Terugkeeren kon zij niet met 
het kind. En verder komen kon zij 
ook niet. Toen besloot zij alleen 
naar haar dorp terug te keeren om 
hulp te halen voor den jongen. 

Zij bracht het ventje naar een 
rotskloof, die zij ontdekt had, legde 
haar kind er in neer, en dekte 
het zorgvuldig toe. „Zoo, mijn ventje, 
blijf stil hier tot je gehaald wordt." 
Toen begaf zij zich met een ge

bed in 't hart, op den terugweg. 
Den volgenden morgen was het 

prachtig weer: stilte na den storm. 
De vriendelijke dorpsbewoners be
gaven zich op weg om de weduwe 
met haar kind te zoeken. Daar 
vonden zij haar, de trouwe moeder! 
Zij was reeds dood, haar stijve 
handen gevouwen, als smeekende 
om hulp! Nog dienzelfden middag 
vond men ook het kind; door zijn 
luid geschrei werd de weg tot hem 
gewezen. Het was gezond en on
gedeerd, goed geborgen als het was 
geweest in de rotskloof! 

Het verhaal van de trouwe moe
der, die, om haar kind te redden, 
zelf den dood vond, was weldra 
in de geheele streek bekend. 

Ongeveer vijftig jaren later pre
dikte de zoon van den predikant 
uit het dorpje, waar deze geschie
denis plaats vond, in een groote 
stad. Hij sprak over de liefde van 
den Heere Jezus. En om zijn toe
hoorders die liefde duidelijk tema
ken, vertelde hij hun onze geschie
denis, want als knaap had hij die 
vrouw met het kind heel goed gekend. 

En paar dagen later werd hij bij 
een zieken man geroepen. Bij hem 
gekomen, greep deze hem bij de 
hand en zeide op bewogen toon: 
„U kent mij niet, en u kunt mij ook 
niet kennen, maar ik ken u heel 
goed! Ik wilde u alleen maar zeggen, 
dat ik verleden Zondag u heb hooren 
spreken, en ook vernam ik toen dat 
verhaal van die vrouw met het 
kind. Ik — ik ben dat kind! En 
toen u sprak over de liefde mijner 
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moeder, en daarna over Gods liefde, 
werd ik diep getroffen. Ik heb nooit 
kunnen vergeten wat mijn moeder 
voor mij deed, maar wat de Heere 
Jezus voor mij gedaan en geleden 
heeft, daaraan heb ik nimmer ge
dacht. Nu zijn mij de oogen 
opengegaan, en ik heb mijn zonden 
beleden, en de Heiland heeft mij 
aangenomen. En o, nu ben ik zoo 
gelukkig. Ik ben geborgen in een 
eeuwig veilige rotskloof!" 

BRIEVEN. 
-«» 

Beste Neefjes en Nichtjes! 

Dit jaar heb ik u eenige malen een 
briefje mogen schrijven. Als ik boven 
mijn „Brieven" een opschrift moest 
zetten, zou ik er ditmaal boven 
plaatsen: 

Antwoorden op de Bijbelsche Vragen, 
voorkomende in „De Vriend der 

Zondagsschool." 

Want daarover wil ik u thans schrij
ven, nu we aan het eind van het jaar 
zijn gekomen, en de laatste „Vriend'' 
van dit jaar, u komt bezoeken. 

Ja, zoo is dan nu de zesde „Vriend," 
— voor dit jaar de laatste, — ver
schenen! En weet ge wat ik vind? 
Dat het ook hier waar is, wat men 
wel eens zegt: lest best! En als ge 
mij vraagt, waarom ik nu dezen „Vriend" 
wel de beste vind, dan antwoord ik: 

omdat hij niet zooveel te vragen heeft, 
maar integendeel al de 37 vragen van 
de vorige „Vrienden" beantwoordt! 
Ge zult het dus wel met me eens zijn, 
dat deze „Vriend" een beste, een ge
makkelijke is! 

Nu moeten jullie echter allen de 
antwoorden, die hij geeft, goed nazien. 
Je hebt toch zeker je eigen antwoorden 
in een schrift geschreven? Dan kan 
je nu zien, of ze goed zijn. 

Weet je nog wat het eerste onder
werp was? Het „Scheppingsverhaal," 
hoor ik zeggen. Ja over de eerste 
week zijn 8 vragen gedaan en geven 
we nu dus 8 antwoorden. 

1. In den beginne schiep God den 
hemel en de aarde. Gen. 1 : 1. 

2. En God zeide: Daar zij licht, en 
daar werd licht. Gen. 1 : 3. 

3. God noemde het licht dag, en 
de duisternis noemde Hij nacht. 
Gen. 1 : 5. 

4. En God zeide: Dat er lichten 
zijn in het uitspansel des hemels, 
om scheiding te maken tusschen 
den dag en den nacht, en dat zij 
zijn tot teekenen en tot gezette 
tijden, en tot dagen en jaren, en 
dat zij zijn tot lichten in het 
uitspansel des hemels, om licht te 
geven op de aarde. Gen. 1:14 en 15. 

5. De wateren brachten op Gods 
bevel visschen voort, en in de 
lucht moesten de vogels leven. 
Gen. 1 : 20 en 21. 

6. Het vee en kruipend gedierte 
kwam op Gods bevel uit de aarde 
voort. Gen. 1 : 25. 

7. God zeide: Laat Ons menschen 
maken. Gen. 1 : 26. 

8. God rustte op den zevenden dag, 
omdat Zijn werk volbracht was. 
Gen. 2 : 2 . 
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Het tweede boekje bevatte 7 vragen, 
en verhaalde ons over den eersten 
mensch, die de voornaamste is van 
al het geschapene. 

We laten hier de antwoorden volgen. 

1. God heeft den mensch geformeerd 
uit het stof der aarde. Gen. 2 : 7. 

2. God blies in de neusgaten van 
Adam. Gen. 2 : 7. 

3. God schiep den mensch naar Zijn 
beeld en naar Zijn gelijkenis. 
Gen. 1 : 27. 

4. Adam gaf aan de dieren namen. 
Gen. 2 : 19 en 20. 

5. Adam moest den hof bebouwen 
en bewaren. Gen. 2 : 15. 

6. God nam een rib van Adam en 
bouwde daarvan een vrouw voor 
Adam. Gen. 2 : 21. 

7. De Heere God kwam dagelijks 
in den hof. Gen. 3 : 8. 

Het derde boekje wees er ons op, 
hoe de mensch het gebod van God 
overtrad, hoe de eerste zonde in 
de wereld kwam, en daardoor de 
vreeselijke gevolgen der zonde. De 
mensch moest vluchten voor God, met 
Wien hij eerst zoo gelukig omging. 
En hij gevoelde zich beschaamd en 
ongelukkig. 

De antwoorden op de 8 vragen zijn: 

1. De hof van Eden. Gen. 2 : 8. 
2. De boom des levens en de boom 

der kennis des goeds en des 
kwaads. Gen. 2 : 9. 

3. Zij mochten alléén niet eten van 
den boom der kennis des goeds 
en des kwaads. Gen. 2 : 17. 

4. Zij zouden den dood sterven. 
Gen. 2 : 17. 

5. De duivel verleidde hen. Gen. 3 : 1 . 
6. Zij zag, dat de boom goed was 

tot spijze, en dat hij een lust was 

voor de oogen, en begeerlijk om 
verstandig te maken. Gen 3 : 6. 

7. Eva gaf aan Adam van de vrucht. 
Gen. 3 : 6. 

8. Zij hechtten vijgebladeren samen, 
maakten zich schorten daarvan, 
en verbergden zich voor God 
tusschen de boomen van den hof. 
Gen. 3 : 7 en 8. 

Het vierde boekje behandelde de 
eerste belofte. Want nadat de mensch 
gezondigd had, beloofde God hem een 
Verlosser te zullen zenden, door Wien 
de zonden zouden kunnen vergeven 
worden. 

Er waren 7 vragen. Dus geven we 
hier 7 antwoorden. 

1. De Heere God riep Adam, en 
zeide: Waar zijt gij? Gen. 3 : 9. 

2. Adam zeide: De vrouw, die Gij 
mij gegeven hebt, die heeft mij 
van dien boom gegeven, en ik 
heb gegeten. En Eva gaf de 
slang de schuld. Gen. 3 : 12. 

3. De slang kreeg het eerst straf, 
werd vervloekt, en zou kruipen 
en stof eten. Gen. 3 : 14. 

4. De Heere Jezus zou later den 
duivel verslaan. Gen. 3 : 15. 

5. De Heere God maakte voor Adam 
en Eva rokken van vellen, en 
toog ze hun aan. Gen. 3 : 21. 

6. Van den boom des levens. Gen. 
3 : 24. 

7. God stelde engelen op den weg 
van den boom des levens. Gen. 
3 : 24. 

„De eerste dood," zoo heette het 
Bijbelsch verhaal in ons vijfde boekje. 
Daar kwamen al dadelijk ontzettende 
gevolgen van den val van Adam en 
Eva! Hoe vreeselijk voor hen, te moeten 
ondervinden, dat hun oudste zoon 
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Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg! 
We laten hier de 7 antwoorden op 

de vragen volgen. 
1. Kaïn bracht van de vrucht zijns 

lands een offer, maar Abel van 
de eerstgeborenen zijner schapen 
en van hun vet. Gen 4 : T—A. 

2. Omdat het offer van Abel een 
bloedig offer was. Gen. 4 : 4. 

3. Dat er een andere in zijn plaats 
moest sterven. Gen. 4 : 4. 

4. Zonder bloedstorting geschiedt 
er geen vergeving. 

5. Omdat God Abels offer aanzag. 
Gen. 4 : 4. 

6. De Heere God zeide tot Kaïn: 
Waar is uw broeder? en hij zeide: 
Ik weet het niet, ben ik mijns 
broeders hoeder? Gen. 4 : 9. 

7. De aardbodem zou hem zijn ver
mogen niet geven, en Kaïn zou 
zwervende zijn op de aarde. 
Gen. 4 : 12. 

Nu hebben we dus in 't geheel 37 
antwoorden gegeven. En ge hebt er 
wel op gelet, dat we overal de plaatsen, 
waar de antwoorden staan, er bij op
gegeven hebben. Die moet ge ook 
in uw schrift er steeds bijzetten. Dan 
kunt ge ze altijd dadelijk in den Bijbel 

vinden, en raakt ge langzamerhand in 
dat dierbare Boek thuis. 

Beste vriendjes! we hopen jullie een 
volgend jaar weer vele vragende „vrien-i 
den" te zenden! Doet dan je best. We' 
verwachten, dat ge allen de antwoorden 
netjes in een schrift zult schrijven, 
met de plaats er bij, waar het staat. 
Ge zult dan van de kleine moeite, die 
ge gehad hebt, nog heel lang plezier 
hebben. De Heiland ziet het zoo gaarne, 
dat kinderen, evenals eens de jonge 
Timotheüs, in Paulus' dagen, van heel 
jong af in „de Schriften" lezen. Ge 
weet wel, wat hiermee bedoeld wordt? 
Het is het Woord van God, dat wij 
thans den Bijbel noemen. 

Voorts vertrouwen we, dat je veel 
genoegen zult gehad hebben van onzen 
„Vriend." Hij komt niet te dikwijls, 
maar als hij komt, dan heeft hij ook 
wat te zeggen en te vragen, waarmee 
ge zeker gaarne kennismaakt. Weet 
ge wat je nu eens doen moest? Ge 
moest mij eens antwoorden! 't Zou wat 
aardig zijn, als er onderde „Brieven" ook 
eens een briefje van jullie kon worden 
opgenomen. Maar denkt erom: je moet 
wat te zeggen of te vragen hebben! 

Weest hartelijk gegroet door 
Je liefh. OOM. 
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