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Dat is een eigenaardig plaatje! 
Weet ge wat die man daar doet? 
Hij is zijn kinderen aan het meten. 
Nu is hij juist bezig met zijn derde. 
Hij heeft namelijk de gewoonte, om 
op eiken Nieuwjaarsdag ieder zijner 
kinderen recht overeind tegen een 
deurpost te laten staan, en vlak 
boven ieders hoofd een keep in 
het hout te maken, om zoodoende 
goed te kunnen zien, hoeveel ieder 
hunner in elk jaar is gegroeid. 

Kinderen groeien meestal hard, 
en ze vinden het prettig, als ze 
flink en rechtop groeien. We hebben 
medelijden met zieke en onge
lukkige kinderen. We bidden voor 
hen, en willen ook wel eens iets 
voor hen doen, of iets aan hen 
geven, opdat ze hun gemis wat 
vergoed krijgen. We danken ook, 
dat wij gezond zijn. Nu, ik hoop, 
dat gij in dit jaar allen lichamelijk 
recht goed moogt groeien. Luistert 
daartoe maar ook vooral naar het
geen uw ouders of meesters u vaak 
zeggen: loopt recht, zit rechtop! enz. 

Doch nu is er nog een ander 
groeien. Mijn vader heeft mij wel 
eens verteld, dat hij zoo gaarne op 
zijn moeder zou gaan gelijken. Niet 
uiterlijk natuurlijk, maar innerlijk. 
Waarom? Omdat zij zoo goed en 
zoo vriendelijk was. Ik heb nog 
meer gewenscht. 'k Zal het nu 
maar eens vertellen, hoewel ik het 
nog nooit aan iemand heb gezegd. 
Ik heb dan altijd dolgraag gewild, 
dat ik op mijn vader en mijn 
moeder beide mocht gaan gelijken. 
Waarom? Omdat mijn vader zulk 

een nobele, wijze man was, en om
dat mijn lieve moeder zoo trouw 
en goed was, én altijd zulk een 
begeerte had, dat aan kleinen en 
grooten de blijde boodschap zou 
worden verkondigd: hier in ons 
land, en tot ver onder de Heidenen. 
Gij zult ook wel iemand kennen, 
of hebben uitgekozen, dien ge lief-
hebt, of op wien ge zoudt willen 
gelijken. Maar weet ge nu wel, 
dat er Eén is, op Wien we allen 
moesten willen gelijken? Eén, die 
veel wijzer en vriendelijker is, dan 
de beste vader en moeder of vriend? 
Ge hebt het antwoord al gereed: 
„Dat is de Heere Jezus!" Ja, Hij is 
het. Van Hem lezen we, dat Hij, 
toen Hij een kind was, toenam in 
wijsheid, en in grootte, en in gunst 
bij God en menschen. Wilt ge dan 
van Hem niet leeren? 

't Is een wonder, dat Hij, de Zoon 
van God, Zich zóó wilde vernederen, 
dat Hij opgroeide als ieder andere 
jongen gegroeit. Maar dat moest. 
Hij moest werkelijk mensch zijn, 
en later ook voor kinderen een 
voorbeeld ter navolging zijn. 

We kunnen dat alleen doen, als 
wij eerst den Heiland onze schuld 
hebben beleden en in Hem gelooven. 

Behoort gij tot dezulken, dan 
vraag ik u: Zijt gij in 1913 gegroeid? 

„Jezus nam toe in wijsheid." — 
„O ja," zegt gij, „ik ook. Ik ben 
met mijn lezen en teekenen best ge
vorderd. En met rekenen gaat 't veel 
beter. En in de taal ben ik ook vooruit 
gegaan. Wilt u mijn rapport zien?" 
Neen, ik geloof u wel, en ik ben 
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er blij om, want ge moet in al 
deze en in meerdere kundigheden 
toenemen. Maar weet ge wat het 
begin van alle wijsheid is? De 
vreeze des Heeren. Dat zegt de 
Bijbel. Zijt ge daarin toegenomen? 
Jakobus zegt, dat de wijsheid van 
boven rein is, vreedzaam, bescheiden, 
gezeggelijk, vol barmhartigheid en 
goede vruchten. Hoe is het daar
mee? Heeft men nog al eens te 
klagen over uw kibbelen, uw on-
gezeggelijkheid, enz.? Ontbreekt 
u wijsheid, zegt dezelfde Jakobus, 
begeer ze dan van God. 

„Jezus nam toe in grootte." — 
„Ik ook," zegt gij, „'t scheelt een 
heel eind met verleden jaar. Ik kan 
het aan mijn kleeren zien." Maar er 
is nog een ander grooter worden. 
Ge hebt wel eens gehoord van 
„een groot man," en dan wilde dat 
niet zeggen: een lange man, — 
misschien was hij zelfs wel klein! 
— maar dan wordt daarmee be
doeld een man, die het tot iets 
groots heeft gebracht. Nu, ook in 
dit opzicht moet gij groeien. Een 
driftige jongen moet vriendelijk 
worden. Een meisje, dat altijd 
knorrig kijkt, als er maar iets is, 
dat niet naar haar zin gaat, moet 
zonnig gaan kijken. Een jongen, 
die gauw boos wordt, als men hem 
plaagt, moet leeren verdraagzaam 
te worden. Een meisje, dat gauw 
pruilt, moet zien wat toe te geven, 
wat flinker te worden. Ook hebben 
we slechte gewoonten en niet-goede 
dingen af te leggen. Willen we 
eens probeeren in 1914 grooter te 

worden in nederigheid en dienst
vaardigheid en geduld en vriende
lijkheid? Dan moeten we maar den 
Heiland daarbij ten voorbeeld nemen. 

„Jezus nam toe in gunst bij God 
en menschen." — Nu, antwoordt 
ge niets? 't Hoeft ook niet. Maar 
laat ons aan God vragen, of Hij 
ons ook zóó wil doen toenemen. 
Als Zoon van God was de Heere 
Jezus altijd in Gods volle gunst. 
Maar als mensch, als Kind en Knaap, 
deed Hij altijd wat God wilde: Zijn 
ouders eeren en gehoorzaam zijn, 
onderdanig wezen, nederig zijn 
tegenover hen, die boven Hem 
stonden op aarde. En dit was aan
genaam voor God en voor de 
menschen. Willen we dan vooral 
in dit opzicht leeren in 1914? Ge
hoorzaam zijn! Gehoorzaam aan 
God, aan onze ouders, aan onze 
meerderen. Dat heeft God zoo gaarne. 
Want Hij ziet het zoo gaarne, dat 
we groeien. 

—«i>©e>— 

Hebt ge wel eens een luchtballon 
gezien? Ja, misschien zoo'n kleine! 
Nu, die springt in de lucht uiteen, 
of komt weldra weer ergens neer. 
Maar ik bedoel eigenlijk een vlieg
machine, of nog beter: een lucht-
schip. Die zijn er tegenwoordig. 
Ook in ons land zijn ze al geweest. 
Velen van jullie hebben er al eens 
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een gezien. Die v a r e n om zoo 
te zeggen door de lucht! Toch 
kunt ge het wel een luchtvaart, 
maar geen hemelvaart noemen. Een 
hemelvaart is heel wat anders. Dan 
gaat de mensch zoo maar zonder 
ballon, vliegmachine of luchtschip, 
regelrecht de blauwe lucht door, 
den hemel in! 

Is het dan wel ooit gebeurd, dat 
iemand zoo'n hemelvaart deed? 

Ja, zeker! meermalen. Ik zal u nu 
van de eerste hemelvaart vertellen. 
Die vond duizenden jaren geleden 
plaats, toen er over luchtschepen 
nog niet werd gedroomd. Het was 
honderden jaren nadat Adam en 
Eva uit het paradijs waren ver
dreven. Adam was 930 jaar oud 
geworden en gestorven, en een 60 
jaar later vond de eerste hemel
vaart plaats. 

Het zag er op aarde heel anders 
uit, dan in de eerste dagen van 
Adam en Eva. 

Abel was gestorven. Kaïn was 
gevlucht. En niet lang daarna kregen 
Adam en Eva een anderen zoon. 
Ze noemden hem Seth. Seth be-
teekent jMaatsvervanger.Ze hebben 
zeker veel gebeden om een anderen 
zoon voor Abel, die dan de beloofde 
Verlosser zou kunnen zijn. En zie, 
nu werd hun een zoon geboren in 
Abels plaats. Hun vertrouwen werd 
niet beschaamd, wat de gezindheid 
van Seth betreft. Toen hij groot 
was, en zelf een zoon kreeg, noemde 
hij dezen Enos. Dat beteekent: 
zwak mensch,_Wel een bewijs, dat 
hij het niet van deze aarde, maar 

vanden hemel verwachtte. Daar
om lezen we dan ook in den Bijbel, 
dat men toen den Naam des Heeren 
begon aan te roepen. 

Nu waren er tweeërlei soorten 
van menschen op aarde. Menschen 
als Kaïn, die hun vermaak op aarde 
zochten. Zij deden allerlei uitvin
dingen; op het gebied van muziek; 
van koper- en ijzerkunst, enz. Hun 
heele hart ging daarin op, en zij 
vergaten hun Schepper. Maar er 
waren ook menschen als Seth, die 
voor den hemel leefden. Zij waren 
het met Abel eens, dat het beter 
is desnoods als een martelaar te 
sterven om den wille van het ge
loof, dan God te vergeten, die hen 
gemaakt had. Abels voorbeeld is 
zeker aan Seth voorgehouden door 
zijn ouders. Ze zullen hebben ver
teld, dat Kaïn en Abel beiden zon
daars waren, maar dat alleen Abel 
erkende, dat hij verloren was van
wege zijn zonden, en zichzelf niet 
behouden kon, en daarom bij God 
een plaatsvervanger zocht. 

Zoo zijn er ook nu nog twee 
soorten menschen; onder grooten 
en kleinen. Zij, die misschien wel 
heel in 't algemeen erkennen zon
daars te zijn, maar die toch niet 
komen tot de belijdenis, dat zij 
verloren zijn, en een plaatsvervanger 
noodig hebben. Maar dan ook zij, 
die, evenals Abel, met een beter 
slachtoffer tot God naderen; die 
belijden, dat zij zelf God niet be
hagen kunnen, maar dat zij het 
offer van den Heere Jezus noodig 
hebben; dat zij zelf dood en oor-
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deel verdiend hebben, maar dat de 
Heiland, in Wien zij gelooven, dit 
alles voor hen onderging, zoodat zij 
door Zijn offerande aan het kruis 
met God zijn verzoend. 

Tegelijk met Seth en Methusalach, 
— de man, die zoo oud geworden 
is; het oudste van allen; 969 jaar! — 
leefde een zekere Henoch. Toen hij 
geboren werd, was Seth al een 500 
jaar oud, en een 60 jaar na zijn 
geboorte werd Methusalach geboren. 
Een 300 jaar leefde hij met deze 
beide mannen tegelijk. Of hij echter 
met hen heeft omgegaan, weten we 
niet, want er waren nu heel wat 
menschen op aarde, die ver uiteen 
woonden, en verreweg de meeste 

menschen, ook zelfs de nakome
lingen van Seth, waren goddeloos. 
Henoch echter was een bijzondere 
man. Terwijl de goddeloosheid toe
nam, zoodat God het haast niet 
langer verdragen kon, leefde Henoch 
als een uitzondering op den regel. 
Drie honderd jaar wandelde hij 
met God. Terwijl verreweg de 
meesten om hem heen leefden 
naar het goeddunken van hun hart, 
en deze allen zich min en meer 
van God hadden afgewend, leefde 
hij met zijn God in gemeenschap. 
God was zijn vriend. Aan Hem zei 
hij alles. Hij ging met Hem om. 
Weet ge wat dit is: met God om
gaan? Het wordt „wandelen met 

**£££>. ^ft. 
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God" genoemd. Net als men met 
een vriend wandelt, hem rustig 
alles vertelt, en om raad en hulp 
vraagt, zóó ging Henoch in het ge
bed met God om. En God maakte 
hem toen allerlei bekend, zoodat 
hij zelfs over de toekomst heerlijke 
dingen ging spreken. Misschien 
kunnen we hem wel de eerste pro
feet noemen. Later in den Bijbel 
wordt ons in den brief van Judas 
verteld, wat hij geprofeteerd heeft. 
God heeft hem ook getroost en ge
sterkt, en doen ondervinden, dat Hij 
een welgevallen in hem had. O, het is 
zoo heerlijk, om in deze wereld, 
waar zooveel booze menschen zijn, 
dicht bij den Heiland te blijven! 
Dan verlangen we ook naar den 
hemel, om Hem van aangezicht tot 
aangezicht te zien! 

Dat verlangen had Henoch ook. 
En het is spoediger vervuld, dan 
hij had kunnen denken. Want toen 
de driehonderd jaar, die hij met 
God wandelde, om waren, werd hij 
opeens weggenomen van de aarde. 

Hoe dat ging? Misschien was hij 
wel in het gebed. En opeens was 
hij niet meer, want God nam hem 
weg. Hij stierf niet. Zijn ziel werd 
dus niet alleen weggenomen, maar 
ook zijn lichaam. God wilde niet, 
dat hij den dood zou zien. Dit 
heeft de Apostel later in den brief 
aan de Hebreërs gezegd: „Hij werd 
niet meer gevonden." Terwijl dus 
alle menschen stierven, — we lezen 
wel achtmaal „en hij stierf" in het 
vijfde hoofdstuk van Genesis, — 
stierf Henoch niet. Uit het midden 

der zondaren voer hij zonder sterven 
naar den hemel! God nam dezen 
rechtvaardigen man weg, eer straks 
de oordeelen over deze aarde zouden 
komen. Want eenmaal zou er een 
eind komen aan Gods geduld, en 
dan zou de aarde door een grooten 
vloed vergaan. Maar vóór dien tijd, 
en vóór de goddeloosheid nog meer 
toenam, nam God dezen trouwen 
man op in Zijn hemel. 

Dat was dus de eerste hemel
vaart. En die hemelvaart doet ons 
denken aan een hemelvaart, waar
van de Heere Jezus heeft gesproken. 
Die heeft tot Zijn discipelen ge
zegd: „Uw hart worde niet ont
roerd, en zij niet versaagd. Gijlieden 
gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
In het huis Mijns Vaders zijn vele 
woningen, anderszins zou Ik het u 
gezegd hebben, maar Ik ga heen 
om u plaats te bereiden. En als Ik 
heengegaan ben, en u plaats bereid 
heb, kom Ik weder, en zal u tot 
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, 
waar Ik ben." De Heere Jezus is 
Zelf ten hemel gevaren. En nu 
komt Hij straks de Zijnen halen, 
opdat ze ook ten hemel zouden in
gaan, om altijd bij Hem te zijn. Wat 
zal dat een heerlijke hemelvaart 
zijn! Niet van één man, maar van 
honderden en duizenden en mil-
lioenen. Gij zult er óók bij zijn, 
lieve kinderen! als gij de toevlucht 
tot den Heere Jezus hebt genomen 
en in Hem gelooft; anders niet. 

<3Ê> 
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De eerste leugen, j 

't Was op een Zondagmiddag, dat 
Theo met zijn zusje een vriend 
zijner ouders mocht bezoeken. De 
kinderen vonden het er heerlijk, en 
geen wonder, want zij werden op 
limonade en gebakjes onthaald. 

De vroolijke Theo, opgewekt van 
aard als hij was, sprak veel, en in 
't vuur van zijn spreken, vertelde 
hij iets, dat niét waar was. 

Aanstonds was er een stem in 
hem, die sprak: Wat gij daar zegt, 
is niet waar. Dat moet gij herroepen! 

Maar Theodoor schaamde zich, 
en herriep niets. 

Toen hij thuis kwam, was het 
in zijn hartje niet rustig. Hij deed 
geheel anders dan gewoonlijk, en 
dat ontging zijn ouders niet. 

Toen het tijd was om naar bed 
te gaan, kon hij niet, zooals hij 
gewoon was, zijn knieën 'buigen om 
tot God te bidden; en dus stapte 
hij zoo in bed. 

Doch er was geen sprake van 
slapen. Hij wierp zich rechts en 
links; maar de slaap kwam niet. 

Eindelijk vatte hij moed, riep zijn 
moeder, en beleed haar zijn schuld; 
doch nu wilde hij ook dadelijk hem, 
tegen wien hij had gelogen, zijn 
schuld bekennen. 

Misschien denkt gij bij uzelf: „Nu, 
het was toch zoo erg niet. Theo
door had toch best tot den volgenden 
dag kunnen wachten om den vriend 

zijner ouders zijn schuld te belijden." 
Zoo dacht Theodoor er echter niet 
over, en ook zijn moeder niet. Deze 
kleedde haar zoontje vlug aan, 
dankbaar en verheugd, dat de Heere 
God haar kind zulk een nauwgezet 
geweten gaf; en dadelijk ging Theo 
nu met zijn vader naar het huis 
van den vriend. 

Ook daar werd niet om de zaak 
gelachen, maar met allen ernst werd 
de kleine aangehoord, en vermaand, 
om steeds in zijn leven de waar
heid te blijven liefhebben. 

Vroolijk keerde hij nu naar huis, 
en toen hij weder naar bed ging, 
bad hij zijn avondgebed, en smeekte 
God om vergiffenis. Toen sliep hij 
rustig in. 

En weet ge wat er van hem werd, 
toen hij volwassen was? Een groot 
man, die later zelf in een overzicht 
over zijn leven dit geval verhaalt. 

P — -m 
BIJBELSCHE VRAGEN. 

a • ® 

Te lezen Genesis 4 : 25 en 26; en 5. 
1. Welke naam had de zoon van 

Adam en Eva, die geboren werd 
na Abels dood? 

2. Wat beteekent die naam? 
3. Welke bijzonderheid lezen wij bij 

de mededeeling van de geboorte 
van Enos? 

4. Van wien lezen wij, dat hij met 
God wandelde? 

5. Wat is er met hem gebeurd? 
6. Wie was de oudste mensch? en 

hoe oud werd hij? 
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j B R I E V E N . j 

Beste Neefjes en Nichtjes! 

„'t Zou wat aardig zijn," schreef ik 
jullie verleden jaar, „als er onder de 
„Brieven" ook eens een briefje van 
jullie kon worden opgenomen." Welnu, 
ik ontving aan 't eind van verleden 
jaar twee briefjes, die ik hier gedeel
telijk zal laten volgen, omdat ze vol
doen aan den door mij gestelden eisch: 
„je moet wat te zeggen of te vragen 
hebben!" Nu, je zult zien, dat vooral 
de laatste wat te zeggen heeft. 

Eerst dan het briefje van een meisje. 

Lieve Oom! 

Op den Nieuwjaarsdag mogen wij 
mooie feestliederen zingen, als we 
Zondagsschoolfeest hebben. Aanstaan
den Zondag krijgen wij deze gedichten 
mee, om ze uit het hoofd te leeren. 
Dat vind ik heerlijk. — Ons kleine 
broertje gaat nog niet naar de Zon
dagsschool, maar hij bekijkt zoo graag 
die mooie platen in die Bijbelsche 
prentenboeken van u. Moeder heeft 
hem verteld, wat de platen voorstellen, 
en nu kan hij zelf al bij de platen zoo 
aardig vertellen! — Herman zal u ook 
een briefje schrijven, en hij zal u ook 
schrijven, dat hij bekeerd is geworden. 
Als de Heere Jezus nu komt, gaan we 
allen naar den hemel. — En nu moet 
ik ophouden, want ik heb geen tijd 
meer. — Dag lieve Oom! Ook Vader 
en Moeder laten u groeten. 

Uwe 
KATHARINA. 

Lieve Oom! 

Wij zijn allemaal gezond. Nog een 
paar weekjes, dan krijgen wij vacantie. 
Dat vinden wij, die op school gaan, 
echt leuk. En dan krijgen we ook 
het Zondagsschoolfeest! Ik zal de 
liederen uit het mooie, nieuwe lieder
boekje goed uit mijn hoofd leeren. — 

Uitgave van J. N. VO O 

Maar nu wil ik u wat vertellen, dat u 
heel blij zal maken. Ik ben op 3 De
cember bekeerd geworden. Marie M., 
Anna F. en Johanna W. ook. Ik ben 
nu veel gelukkiger en vroolijker dan 
vroeger. Weet u hoe het gekomen is? 
Door Marie. Zij heeft het mij verteld, 
dat zij bekeerd was, en toen dacht ik 
er ook over na, en werd zoo beangst. 
Maar nu weet ik, dat de Heere Jezus 
ook al mijne zonden op het kruis 
heeft weggedaan. En nu ben ik zoo 
blij. Ik ga nu niet verloren, maar naar 
den hemel. — Lieve Oom! ik heb een 
mooi postzegelalbum. Als u eens post
zegels hebt, vooral van die mooie 
nieuwe, van die groote, wilt u er dan 
mij eens een paar sturen ? 't Hindert 
niet, of het dubbele zijn; dan ruil ik 
ze wel. — Nu weet ik niet meer en 
wil u nog groeten. 

Uw liefh. 
HERMAN. 

Ziet ge, die laatste (wat kunnen 
jongens toch vrijmoedig zijn!) had 
niet alleen wat te zeggen, maar wat 
te vragen ook. Nu, ik heb maar aan 
zijn verzoek voldaan. Doch ik beloof 
niet, dat ik anderen ook zoo vrien
delijk zal behandelen, als ze met zulke 
vragen komen. Want dan zou ik heel 
wat werk krijgen! Maar je ziet het: 
je moet maar durven! 't Is net, als 
't wel eens gaat met een jongentje of 
een meisje, die wat aan de Koningin 
vragen. Zoo'n eerste, die op de goede 
gedachte komt, krijgt gewonnen! 

Maar nu nog een ernstig woordje. 
Wat is hetgeen Herman te zeggen 
heeft, heerlijk. O, wat zou ik mij ver
blijden, als zijn briefje de aanleiding 
werd, dat meerdere jongens en meisjes 
gingen nadenken over hun kwaad, om 
dan hun zonden aan God te belijden 
en in den Heiland te gelooven! 

Ik voeg er niets bij, dan alleen een 
gelukwensch voor het nieuwe jaar. 
Gezondheid naar lichaam en ziel be
geer ik voor ons allen. 

Uw u liefh. OOM. 

R H O E V E , D E N H A A O . 
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STERREN. 

Diet wil sterrenkundige worden. 
Hij heeft gehoord van de groote 

kijkers, waarmee geleerde mannen 
de sterren bekijken, en nu heeft 
Piet een kokertje genomen, en hij 
kijkt er door in de verte. 

Piet is geen onnoozele jongen; 
hij weet wel, dat hij met zijn kijker 
niets bijzonders te zien krijgt, maar 
hij heeft er pret van, dat hij juist zoo 
doet als een heusche sterrenkundige. 

Je hebt gelijk, Piet, word maar 
sterrenkundige! Maar denk er om, 
dan moet je beginnen met op school 
goed te leeren rekenen. Want de 
sterrenkundige speelt met getalletjes, 
waarvan je duizelt. Je weet wel, 
hoever een K.M. is; welnu, de ge
leerden vertellen ons, dat de zon 
150 millioen K.M. van ons verwij
derd is. Wanneer je daarheen te 
voet wilde gaan, zou je over on
geveer drieduizend jaar aankomen. 
En als je naar een van die kleine 
sterrepuntjes aan den nachtelijken 
hemel wou reizen, dan zou je, al 
ging je met een sneltrein, een paar-
honderd millioenen jaren werk 
hebben. Schreef je dien afstand in 
K.M., dan kreeg je een getal met 
misschien wel twintig nullen. Spreek 
zoo'n getal eens uit als je kunt! 

En toch, Piet, je hebt gelijk, dat 
je acht wilt geven op de sterren. 
Ik wou, dat alle jongens en meisjes 
dat deden. Wanneer je er pas mee 
begint, dan sta je wel wat verlegen. 
Kijk je zoo eens op naar den avond

hemel, dan kom je met al die 
grootere en kleinere lichtpunten in 
de war. Maar kijk nu eens naar 
een bepaalden hoek, in het Westen 
bijvoorbeeld, en kijk daar morgen 
en overmorgen weer heen, dan zul 
je zien, dat er bepaalde groepen 
van sterren zijn, die je telkens ge
lijk ziet. De menschen hebben aan 
zulke groepen allerlei namen ge
geven, meest van dieren: Groote 
en Kleine Beer, Groote en Kleine 
Hond, Leeuw, Stier, Ram, Walvisch, 
en ook wel andere namen als: Orion, 
Zevengesternte. 

En nu moet je beginnen met die 
sterrengroepen op te merken en 
naar hun namen te vragen. Geef 
je er eiken helderen avond acht op, 
dan zul je gauw bemerken, dat je 
ze niet precies op dezelfde plaats 
ziet. In één dag merk je dat niet 
op, maar in veertien dagen wel. 
Eiken avond is de ster vier minuten 
vroeger op dezelfde plaats, en in 
veertien dagen verschilt dat bijna 
een uur. Een ster, die van avond 
om negen uur laag in het Westen 
zit, zie je er over veertien dagen 
reeds om acht uur. En reken nu 
maar even uit, dat ze over een 
jaar dus weer op dezelfde plaats 
zit als vandaag. 

Dat is één ding, dat je spoedig 
opmerkt. En nog een tweede ding 
kun je spoedig ontdekken. Er zijn 
vier sterren, die je niet altijd precies 
op hun plaats in de groepen vindt. 
Ze schijnen den hemel langs te 
dwalen. Dwalen is dat natuurlijk 
niet, ze hebben hun vaste baan. 
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Van die vier vind je tegenwoordig 
twee 's avonds in het Westen, 't Zijn 
heldere sterren; de eene is de aller-
helderste, en die noem je de avond
ster; aan de andere denk je niet 
zoo gauw, die kost meer moeite 
om te vinden. 

En weet je, waarom ik nu wensch, 
dat alle jongens en meisjes naar 
de sterren gaan zien, voorloopig 
maar zonder kijker? • -

Omdat ze daar leeren 
zien, hoe groot en mach
tig God is. Die fijne 
lichtpuntjes zijn geen 
puntjes, maar groote 
bollen, duizenden of mil-
lioenen malen zoo groot 
als onze heele aarde. En 
van die puntjes kun je 
met het bloote oogeeni
ge duizenden zien, maar 
met de groote kijkers 
heeft men er al millioe-
nen geteld. En al die 
werelden wentelen in het 
rond op Gods bevel, be
stuurd door Zijn hand. 
Wat is die hand sterk, 
wat is die macht groot! 
En nu verzekert de Heere 
Jezus ons, dat zonder 
den wil van God geen 
haar van ons hoofd val
len kan. Wat kunnen we 
ons dan toch veilig aan 
Zijn zorg toevertrouwen! 
Vader en moeder willen 
wel altoos voor je zor
gen, maar ze kunnen het 
niet; altijd. Maar God is 

zóó machtig, dat Hij het gansche 
heelal draagt, en al Zijn menschen-
kinderen mee. Kunnen we ons dan 
niet met vertrouwen aan Hem over
geven en ons veilig weten in Zijn 
liefderijke en sterke hand? Zie, 
daarom kijk ik zoo graag naar de 
sterren: ze zeggen me, hoe groot 
en wijs God is, en ze geven me 
zulk een sterk vertrouwen. 

30 April a s. noopt PRIïïSES JIJLIANA laar vijfden verjaardag ie vieren. 
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m m 
HET EERSTE SCHIP. 

Een ontzaglijk groot schip was 
het, 300 ellen lang, 50 ellen breed, 
en 30 ellen hoog. De ellen, hier 
bedoeld, hadden de lengte vanden 
arm van een man, gerekend van 
het uiteinde van zijn middelvinger 
tot aan den elleboog; (Deut. 3:11.) 
dat is een halve meter. Tracht 
het maar eens uit te meten; dan 
zult ge verbaasd staan over de 
grootte van het schip. Het was 
dus 150 meter lang, 25 meter breed, 
en 15 meter hoog. Dat is zoo hoog 
als een huis van vier verdiepingen; 
zoo breed als twee gewone straten 
met een gracht er tusschen; en 
anderhalf maal zoo lang als bijv. 
de toren van de Groote Kerk te 
Den Haag, of van den Dom te 
Utrecht. Wat een gevaarte! 

En 't was daarbij een waar kunst
stuk. Het was als een huis; het 
had drie verdiepingen. Wel kon 
het niet snel varen, maar dat be
hoefde ook niet, want het was niet 
gebouwd voor handel of oorlog, 
noch om reizigers vlug naar een 
ander werelddeel te vervoeren, 
landverhuizers over te brengen, of 
ontdekkingsreizen te maken. Er 
behoefden maar acht menschen in 
plaats te nenien, de bemanning en 
alles meegerekend! Maar toch was 
het zoo groot, zoo ruirti, zoo breed, 
omdat er zooveel anders in ge

borgen moest worden. En de ver
houdingen van het schip waren 
zóó, omdat de bouwmeester reke
ning hield met het doel van het 
schip. Een 300 jaar geleden, heb
ben eenige Hollanders een dergelijk 
schip, naar de aangegeven maten, 
dus in dezelfde verhoudingen, maar 
verkleind, nagebouwd, en ze heb
ben toen gemerkt, dat het zich 
moeilijker bewoog dan een slanker 
gebouwd schip, maar ook, dat het 
wel een derde van den last meer 
kon bevatten. En dat was hier 
noodig. Want behalve de acht 
menschen, moesten er van alle 
dieren: viervoetige, vogels, en krui
pende, twee aan twee in dit schip 
ingaan, en er worden bewaard. 
Bovendien moest er voor die allen 
voor een jaar lang levensvoorraad 
zijn. Elke verdieping had kamers, 
want de dieren moesten van elkaar 
gescheiden blijven. Men mag aan
nemen, dat er in het onderste 
gedeelte afdeelingen waren voor 
grootere dieren, in het midden voor 
kleinere dieren en voor de men
schen, in het bovenste voor de 
vogels. Terwijl dan elke verdie
ping zijn hooi- en stroomagazijnen 
had, en er in de ruimte onder het 
schuin gebouwde dak gereedschap
pen, vruchten, zaden, enz., konden 
worden ingebracht. Dan was er 
bovendien één venster, en op zij 
een groote deur. En het heele 
schip was goed waterdicht, want 
het was van binnen en buiten met 
pek bestreken. 

Weet ge wie de bouwmeester 
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van dat geweldiggroote schip was? 
Het was God Zelf. Hij maakte, 
zooals wij tegenwoordig zeggen 
zouden: bestek en teekening. En 
Hij droeg aan één man op, om dit 
schip naar Zijn aanwijzingen te 
bouwen. 

Waartoe dit schip dan dienen 
moest? 

Ik zal het u vertellen. 
Langzamerhand, toen Adam al 

lang gestorven was, had de zonde 
de overhand genomen op aarde. 
De Heere God had dit lang aan
gezien, en geduld gehad met de 
menschen. Maar eindelijk kon Hij 
het niet langer verdragen, en be

sloot dus, hen allen te verderven. 
O, de menschen waren zoo onge
hoorzaam, zoo goddeloos geworden! 
Niet alleen waren ze van God af
geweken, en leefden ze slechts 
voor deze aarde, om te eten en te 
drinken en vroolijk te zijn, zonder 
rekening te houden met hun Schep
per, maar zij gaven zich ook over 
aan allerlei vreeselijke zonden en 
ongerechtigheden. Dat kon God 
niet langer ongestraft aanzien. Hij 
zag, dat de boosheid van den 
mensen menigvuldig was op de 
aarde; dat de mensen leefde naar 
het goeddunken van zijn eigen hart, 
zoodat God moest getuigen, dat 

\ • * / ' • 
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„al het gedichtsel der gedachten 
zijns harten te allen dage alleenlijk 
boos was." Hij zag, dat de aarde 
daardoor verdorven en met wrevel 
vervuld was, want al het vleesch 
had zijn weg op de aarde ver
dorven. En toen besloot God, de 
menschen door een vreeselijken 
watervloed te verdelgen; en omdat 
de mensen de schepping verdierf, 
moest Hij niet alleen den mensch 
straffen, maar met hem al het ge
schapene verderven. 

Toch wilde God nog geduld met 
den mensch oefenen, 't Is waar, 
Hij kon en wilde niet blijven twisten 
met den mensch; die niet luisterde 
naar Zijn Geest. Maar nochtans 
wachtte Hij nog honderd en twintig 
jaar, alvorens Zijn oordeel over 
mensch en dieren werd uitgeoefend. 
En in dien tijd liet Hij den mensch 
waarschuwen, om toch Zijn toorn 
te ontvlieden. 

En — wat nog schooner is — 
de Heere God verdelgde niet allen, 
hoewel alle vleesch het verdiend 
had. Hij is een God van genade, 
en daarom wilde Hij Zijn genade 
ook nu bewijzen. Eén man was 
er, die genade vond in de oogen 
des Heeren. Zijn naam was Noach. 
Hij behoorde ook tot die allen, 
die het voor Hem verdorven had
den, en stond dus ook schuldig 
voor God. Maar hij kwam, evenals 
Henoch, tot inkeer, en leerde God 
vreezen, zoodat van hem getuigd 
kan worden, dat hij, door Gods 
genade, een rechtvaardig en op
recht man werd, die wandelde met 

God. Dezen man nu wilde God 
sparen. Met hem wilde Hij Zijn 
verbond oprichten. En behalve 
hemzelf, wilde Hij ook zijn vrouw 
en zijn drie zonen met hunne 
vrouwen sparen, terwijl Hij ook 
van alle dieren een mannetje en 
wijfje in het leven wilde behouden. 

Deze man nu kreeg het bevel 
van God, om het eerste schip te 
maken. Het wordt in den Bijbel 
een ark genoemd. God Zelf onder
wees hem, gaf hem de noodige 
opgaven voor de materialen en de 
afmetingen, en zeide hem ook, hoe 
hij en zijn huisgezin door dit schip 
zouden behouden worden. Dat 
was een troost voor Noach. 

Doch als Noach dan aan de 
andere menschen dacht, was hij 
bedroefd. En omdat hij het zoo 
vreeselijk vond, dat zij zouden om
komen, predikte hij aan de men
schen, dat het oordeel des Heeren 
aanstaande was. Met hoeveel ijver 
en trouw zal hij hebben gewaar
schuwd! Misschien met tranen ver
maand! Doch niets baatte helaas. 

Hij predikte al zonder woorden. 
Want zijn bouwen zelf was een 
prediking. — Dat is met ons ook 
zoo; als wij God liefhebben, toonen 
wij dit in handel en wandel, en 
daardoor reeds verkondigen we aan 
de menschen wat goed is en recht. 
— En bij zijn daad voegde Noach 
het woord: „De aarde zal dooreen 
vloed vergaan, en dit schip zal dan 
een toevluchtsoord zijn!" Wat 
zullen ze vreemd hebben opgezien, 
toen Noach, 500 jaar oud, het be-
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vel krijgende om de ark te bouwen, 
met het samenstellen van dit schip 
begon! Wat zullen de menschen 
hem hebben uitgelachen! Een schip 
op het land! Geen wolkje aan de 
lucht; geen voorteekenen van ver
andering van weder; geen waterom 
te varen. En terwijl Noach jaar 
in jaar uit bouwde — hij was met 
het schip gereed, toen hij 600 jaar 
was — bleef alles hetzelfde. Mis
schien hebben ze hem wel lachend 
gevraagd: „Wel, Noach, wanneer 
komt de vloed? wanneer gaat gij 
varen ?" Maar Noach bouwde voort. 
Er waren niet veel werklieden. 
Hoogstens hij en zijn drie zonen. 
Doch al was het daardoor moeilijk 
arbeiden, hij luisterde naar Gods 
stem. En al werd er gespot, hij 
geloofde het woord des Heeren 
aangaande de dingen, die komen 
zouden, en, bevreesd geworden, be
reidde hij de ark toe tot behoude
nis van zijn huis. (Hebr. 11 : 7.) 
De apostel Petrus (2 Petr. 2 : 5.) 
noemt Noach een prediker der ge
rechtigheid! Omdat hij in God ge
loofde, bouwde hij rustig voort. 
En omdat hij overtuigd was, dat 
's Heeren oordeel komen zou, ver
oordeelde hij door woord en daad 
de hem omringende wereld. Elke 
hamerslag zeide het hun als het 
ware: „De vloed komt! Gijlieden 
wilt het niet gelooven? Welnu, dan 
zult gij in uw zonden omkomen." 

En dit is ook zoo geschied. — 
Maar daarover vertel ik u een 
volgende maal. Nu wil ik u alleen 
nog vragen, of gij soms ook tot 

de onverschilligen behoort? Be
denkt toch, lieve kinderen! dat 
God nu « laat waarschuwen op 
de Zondagsschool, dat het eeuwig 
oordeel u wacht, als gij u niet 
verandert. Wilt ge dan niet met 
uw zonden tot God gaan, en in 
den Heere Jezus gelooven eer het 
te Iaat is? 

Te lezen: Genesis 6 : 5—22. 
1. Wat lezen wij van de menschen, 

die na Henoch op de aarde 
woonden? 

2. Welke straf kondigde God aan? 
en over wie? 

3. Wie vond genade in de oogen 
des Heeren? 

4. Wat wordt ons over dezen man 
gezegd? 

5. Wat moest hij bouwen? en voor 
wie was het bestemd? 

6. Hoe moest het gebouwd en inge
richt worden? 

7. Hoe gedroegen zich de menschen, 
toen Noach de ark bouwde en 
hen waarschuwde? 

Om de Vragen goed te kunnen be
antwoorden, raden wij u aan, het 
boven de Vragen aangegeven gedeelte 
uit den Bijbel, vooral nauwkeurig te 
lezen. Het zal dan zelfs den kleineren 
kinderen niet moeilijk vallen, de juiste 
antwoorden te vinden, terwijl de groo
teren, die de Vragen wat gemakkelijk 
vinden, wat uitvoeriger antwoorden 
kunnen geven. 
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Lieve Neefjes en Nichtjes! 

Kleine waterdropp'len, 
Kleine korr'len zand, 

Vormen saam de trotsche zee, 
En het breede strand! 

Kleine liefdedaden, 
Woordjes teer en zacht, 

Hebben vaak in 't kleinste huis, 
't Grootst geluk gebracht. 

Een mooi versje, niet waar? Hebt 
ge 't op Zondagsschool of thuis al eens 
gezongen? 't Wijsje is ook zoo mooi. 
't Is N°20 van het nieuwe Kinderlie
derboekje. Laten wij eens even over 
den inhoud samen praten. 

In een huis, — of 't een groot, 
een deftig, of een klein onaanzienlijk 
huis is, doet er niet toe, — waar de 
kinderen altijd kibbelen, v l ieg t de 
liefde 't v e n s t e r ui t! Maar daar, 
waar de kinderen vriendelijk zijn, en 
iets voor elkaar overhebben, is 't prettig 
en gezegend; daar woont ge luk . 

Kleine daden zijn niet klein, als ze 
in liefde verricht worden. 

Zachte woordjes kunnen zoo héél 
veel doen, als ze in liefde gezegd 
worden. 

Ja, die kleine liefdedaden, die kleine 
liefdewoordjes, hebben dikwijls in 't 
kleinste huis 't grootst geluk gebracht. 

Jongens of meisjes, al zijn ze klein, 
kunnen met hun kleine handen iets 
groots verrichten, . . . . als ze maar 
liefde hebben in 't hart, om iets voor 
anderen te doen! 

O, wat zou het in vele huisgezinnen 
gelukkiger zijn, als er niet zoo ge
twist en gekibbeld werd; niet zoo 
op elkaar gevit! Als liever allen 
er op bedacht waren, om iets voor 
elkaar te doen! 

Jullie weet toch, dat kleine dingen 
groote gevolgen hebben ? 

Toen Vo 11ai re jong was, las hij 
Uitgave van ]. N. VOO 

een slecht boek van iemand, die niet 
in God geloofde; later werd hij zelf 
een ongeloovige spotter. — Eens viel 
den natuuronderzoeker N e w t o n een 
appel op het hoofd, terwijl hij in den 
tuin wandelde; dit deed hem de wet
ten van aantrekkings- en van zwaar
tekracht ontdekken. — De stoom, die 
uit den ketel zijner moeder kwam, 
deed Jakobus W a t t de stoomkracht 
uitvinden, waardoor wij nu met spoor
treinen reizen en op stoombooten 
varen. — Is dit niet merkwaardig ? 

Eén klein zandkorreltje kan een 
horloge doen stilstaan; één losse 
schroef kan een machine doen sprin
gen ; een klein lek in een boot, kan 
een ongeluk op zee veroorzaken. 
Eén klein kind kan een mooi ding in 
een oogenblik stuk maken ; maar ook 
kan het in een oogenblik iemand ge
lukkig maken. 

Wat doet gij met uw vrijen tijd ? 
Spelen is goed. Als ge geleerd hebt, 
moet ge ook in de frissche lucht ver-
keeren. Maar denkt ge wel eens aan 
zieke kameraadjes? Je kunt ze mis-
chien wat voorlezen gaan, wat bloe
men brengen ? En hebben vader of 
moeder soms hulp noodig ? Ziet maar 
eens goed uit de oogen. En dan de 
handen uit de mouwen. En misschien 
wat gespaard voor armen, voor zieken 
voor het Evangelie onderde Heidenen. 

Want denkt er aan : 

Vele steentjes maken 
Saam een groot gebouw; — 
Die tot grooten zegen werd, 
Was in 't kleine trouw! 

Deze woorden kunt ge op 't zelfde 
wijsje van N° 20 zingen. 

Weest hart. gegroet. 

Uw u liefh. OOM. 

**s 
RHOEVE, D E N H A A G . 
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Een boom stond op een berg geplant, 
Van gouden vruchten zwaar, 

Men werd hem in het gansche land 
Van verre reeds gewaar. 

Men zocht hem op van Oost en West, 
En prees de vruchten zeer; 

Men vond ze heerlijk, rijp en best 
En plukte telkens meer. 

Maar wat u wel bevreemden zal, 
De boom werd nimmer leeg, 

't Was zelfs alsof zijn vruchtental 
Door al het plukken steeg. 

En vraagt gij, waar die boom wel staat, 
Ik hoop, dat elk het weet; 

En denk, dat gij het spoedig raadt, 
Dat hij de Bijbel heet. 

E3 3fi 
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De grootste schat. 

In het dorpje Langfihangel, ge
legen in de Engelsche provincie 
Wales, woonde meer dan honderd 
jaren geleden een arme, godvree-
zende linnenwever, die Jacob Jones 
heette. Noch hij, noch zijn vrouw 
konden lezen, maar daar zij beiden 
geregeld naar de kerk gingen, waren 
de Bijbelsche geschiedenissen hun 
door het oplettend aanhooren goed 
bekend, en natuurlijk vertelden zij 
ze aan hun klein dochtertje Mary. 
Ook hadden de ouders geheele ge
deelten van Gods Woord uit het 
hoofd geleerd en samen genoten 
ze dan, als ze die voor elkander 
opzegden, waarbij Mary dan ook 
steeds een opmerkzaam toehoor
ster was. 

Zelf hadden ze geen Bijbel, maar 
enkele rijke dorpsgenooten hadden 
er een, en zoo waren ze nog al 
eens in de gelegenheid om te luis
teren naar de gedeelten, die in 
onderlinge samenkomsten werden 
voorgelezen en waarover dan ook 
dikwijls werd gesproken. 

Toen Mary zes a zeven jaar 
was, mocht ze ook mede naar de 
kerk en naar de Bijbellezingen. En 
de Heere werkte in het hart van 
de kleine meid, zoodat het woord 
in vruchtbare aarde viel en zij het 
Woord van God ook hartelijk lief-
kreeg. Ze vond het vreemd, dat 

vader en moeder geen Bijbel had
den, doch de Bijbels waren ten 
eerste nog zeer zeldzaam en ten 
tweede erg duur, zoodat er voor 
een arm mensch zeker geen aan
komen aan was. 

Hoewel Mary zelf nog niet lezen 
kon, ontwaakte toch de begeerte 
in haar hart om zelf een Bijbel te 
bezitten. De begeerte werd al 
sterker en sterker en . . . . daar 
kwam ze op een denkbeeld. Nu 
een Bijbel te koopen, daar was 
geen denken aan, dat was veel te 
duur, maar ze zou sparen, sparen 
zóó lang, totdat ze de vereischte 
som bij elkander had. 

Intusschen was Mary acht jaar 
geworden, toen haar vader op 
zekeren avond met een gelaat 
stralend van genoegen thuis kwam. 
Hij was naar een naburige plaats 
geweest om de door hem en zijn 
vrouw geweven stof te verkoopen, 
en had toen het blijde nieuws ver
nomen, dat in Abergynolwyn, on
geveer drie kwartier gaans van 
Langfihangel verwijderd, een school 
zou geopend worden, waarheen hij 
nu ook zijn dochtertje kon zenden. 
Of Mary blij was? Ze sprong wel 
een meter hoog in de lucht, want... 
nu zou ze leeren lezen en als ze 
dan voldoende gespaard had om 
een Bijbel te kunnen koopen, zou 
ze hem ook zelf kunnen lezen. 

Het werd nu een druk leventje 
voor Mary. 's Morgens en 's avonds 
moest ze telkens een wandeling 
van drie kwartier maken, wat bij 
slecht weer nu niet zoo heel aan-
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genaam was. Bovendien hielp zij 
vóór en na schooltijd haar moeder 
zooveel ze kon in het huishouden. 
Ze zorgde voor de kippen en ver
kocht de eieren; ze keek ook ge
regeld naar de bijenkorven en 
voorts verstelde ze haar kleeren. 
Onderwijl zong ze een bekend lied 
of zei Bijbelteksten op. 

Op school leerde ze voortreffelijk 
en spoedig was ze zoover, dat ze 
enkele zinnetjes lezen kon. Onder-
tusschen vergat ze niet, dat ze een 
groote som geld moest hebben, 
wilde ze eens zelf een Bijbel kun
nen koopen. lederen cent, dien zij 
verdiende door voor de boeren 
boodschappen te doen, op de kleine 
kinderen te passen of in huis eenig 
werk te verrichten, deed zij dadelijk 
in een houten kistje, dat haar vader 
voor haar getimmerd had en dat 
steeds onder haar bereik stond op 
een plank in de muurkast. Toch 
vermeerderde de inhoud van haar 
spaarpot slechts zeer langzaam: 
't ging bij centen en halve centen 
tegelijk, en dan vordert men niet 
zoo hard. 

Eenmaal kon ze echter een zil
verstukje in het kistje werpen. Hoe 
ze het verdiend had? Eigenlijk 
verdiend was het niet; ze kreeg 
het op deze wijze: Toen ze op 
zekeren avond van school kwam, 
was ze zoo gelukkig een beurs met 
geld op den weg te vinden. Wat 
zou ze er mede doen? Mee naar 
huis nemen was het beste, dan 
kon vader eens nagaan wie de 
eigenaar was, Toen ze echter een 

eind verder had geloopen, kwam 
er een boer op haar toeloopen, 
die haar vertelde, dat hij zijn beurs 
op den weg verloren had en haar 
vroeg of zij niets gevonden had. 
Verblijd gaf zij den man de juist 
gevonden beurs terug en kreeg 
daarvoor van hem een zesstuiver-
stukje. Dat zilverstukje werd in 
triomf naar huis gedragen, en het 
is te begrijpen, dat vader en moeder 
in haar vreugde deelden. Het werd 
bij zijn koperen broeders geborgen 
in het houten kistje en lang bleef 
het het eenige zilverstukje in den 
spaarpot. 

Op zekeren avond gebeurde het 
eens, dat de vrouw van boer Evans, 
die op ongeveer een half uur af
stand van Mary's woning woonde, 
even aankwam om eieren te koopen. 
Van vader en moeder Jones hoorde 
zij, hoe ijverig Mary was om te 
leeren lezen en schrijven, en hoe 
zij verlangde, den Bijbel zelf te 
kunnen lezen. Toen vrouw Evans 
wegging, streelde zij Mary's wan
gen en zeide: „Mijn lieve kleine 
meid, zoodra je vlot kunt lezen en 
je nog geen Bijbel hebt, mag je 
naar onze boerderij komen, zoo 
dikwijls je maar wilt, om onzen 
Bijbel te lezen en te onderzoeken." 

Met stralende oogen bedankte 
Mary de vriendelijke vrouw, ter
wijl ze zich voornam, nog meer 
haar best te doen op school. Spoedig 
was ze dan ook zoover, dat ze vlot 
kon lezen, en geregeld wandelde 
zij nu naar de hofstede van boer 
Evans, waar ze heerlijke uren door-
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bracht met het lezen van den 
grooten Bijbel. Meermalen kon ze 
bij haar thuiskomst geheele hoofd
stukken opzeggen, wat natuurlijk 
ook voor vader en moeder Jones 
een genot was. 

Vrouw Evans zag Mary steeds 
gaarne komen en hoorde van haar, 
dat ze spaarde om eenmaal zelf in 
het gelukkig bezit van een Bijbel 
te kunnen komen. Om Mary be
hulpzaam te zijn, gaf zij haar een 
haan en twee kippen. De eieren 
verkocht Mary en de opbrengst 
ging natuurlijk in den spaarpot. 
Boer Evans had ook schik in de 
flinke kleine meid en bad dikwijls 
tot God, dat Hij het goede werk 
in het hart van de kleine Mary 
mocht voortzetten, terwijl hij den 
Heere ook dankte voor 't geen Hij 
in Mary's hart gewerkt had. Hij 
had er een voorgevoel van, dat 
God door dit kind nog groote din
gen zou bewerken en sprak er wel 
eens met zijn vrouw over. 

Zoo gingen ruim zes jaren voor
bij. Op een avond kwam Mary 
van boer Evans thuis. Zij had 
juist een goeden dag gehad, want 
vrouw Evans had haar voor enkele 
kleine diensten ruim betaald en nu 
meende onze Mary, dat wel haast 
het oogenblik was aangebroken, 
dat zij een Bijbel kon koopen. 

Met zorg werd het houten kistje 
voor den dag gehaald en in het 
bijzijn van vader en moeder het 
geld geteld. En ja, na zes jaren 
onophoudelijk sparen, was het ver-
eischte bedrag om een Bijbel te 
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koopen, bijeen. Mary danste door 
de kamer van plezier. 

„Maar, lieve vader!" zeide Mary 
na een korte poos, „waar moet ik 
den Bijbel koopen? Hier of in 
Abergynolwyn zijn toch geen Bij
bels te krijgen." 

Vader wist het ook niet, doch 
hij raadde Mary aan, morgen vroeg 
naar den dominee te gaan en het 
hem te vragen. Zoo gezegd zoo 
gedaan. 

Voor dag en voor dauw was 
Mary den volgenden dag reeds bij 
den dominee, die haar vriendelijk 
te woord stond. Hij vond het het 
beste, dat ze maar naar den predi
kant Charles in Bala ging. Mis
schien, dat die daar haar aan een 
Bijbel in de taal van Wales kon 
helpen. Mary was wel een weinig 
terneergeslagen, doch vroeg, thuis
komende, dadelijk aan vader en 
moeder verlof om naar Bala te 
mogen gaan. Het was ongeveer 
acht uur loopen, doch daar zag 
zij niet tegen op. Van een buur
vrouw werd een reiszak geleend. 
Daarin werd het geld, een paar 
boterhammen en Mary's schoenen 
geborgen en zoo toog het moedige 
meisje den volgenden dag vroeg 
op weg naar Bala. Met bloote 
voeten: anders zouden de schoenen 
te veel slijten. Toen ze ongeveer 
vier uur geloopen had, zette ze 
zich aan den weg neder om wat 
te rusten en haar boterhammen op 
te eten. Een half uur later ver
volgde ze reeds weer, bemoedigd 
en versterkt, haar weg. Ze kreeg 
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wel blaren onder de voeten en 
werd vermoeid, doch ze volbracht 
haar reis met moed. Een enkelen 
keer gaf deze of gene haar wat 
melk om haar dorst te lesschen. 

Zoo naderde ze steeds meer het 
doel van haar reis. Eindelijk zag 
ze in de verte het torentje van 
Bala, en toen de avond reeds viel, 
stapte ze het stadje binnen. Zij 
begaf zich maar rechtstreeks naar 
het huis van den evangelist David 
Edwards, voor wien zij een briefje 
had meegebracht, dat haar door 
haar predikant mee gegeven was. 
Hij zou haar wel verder helpen. 
De goede man ontving haar vrien
delijk, doch deelde haar reeds 
dadelijk mee, dat het nu te laat 
was om Ds. Charles te bezoeken, 
„maar," voegde de vriendelijke oude 
er bij, „gij kunt hier vannacht blij
ven slapen, dan gaan we morgen 
vroeg naar Ds. Charles en kun je 
dan vóór den avond weer thuis zijn." 

Liever had Mary dadelijk gegaan, 
doch er was nu niets aan te doen. 
Zij begaf zich ter ruste, doch was 
reeds bij het hanengekraai weer 
wakker. Vlug kleedde zij zich aan, 
ging toen op den rand van haar 
bed zitten en zeide met aandacht 
den drie en twintigsten Psalm op. 
Daarop spoedde zij zich naar haar 
gastheer en ging met hem naar 
Ds. Charles. Deze was niet weinig 
verwonderd, zoo vroeg reeds be
zoek te ontvangen, doch Mary 
mocht binnenkomen en moest ver
tellen van haar ouders, haar dorp 
en haar levensomstandigheden. Ze 

vergat natuurlijk niet, over haar 
spaarpot te spreken, en eindigde 
met de mededeeling, dat ze nu geld 
genoeg bij elkaar had en gaarne 
een Bijbel zou koopen. Ds. Charles 
vroeg haar een en ander uit den 
Bijbel en was verwonderd over 
haar goede antwoorden. Hoe meer 
hij met haar sprak, hoe meer hij 
begreep, hoeveel moed, geduld, vol
harding en geloof er noodig was 
geweest om zoovele lange jaren 
wachtend te doorleven en zoover 
te komen, dat eindelijk het begeerde 
onder haar bereik viel. 

Het gelaat van Ds. Charles betrok 
echter en op droeven toon, zeide 
hij tot David Edwards: „Het smart 
mij diep, dat ik dit meisje niet kan 
helpen. Alle Bijbels in de taal van 
Wales zijn verkocht en ik heb nog 
slechts enkele exemplaren voor 
eenige vrienden, die ik niet teleur 
mag stellen." 

Bij het hooren van dit antwoord, 
viel Mary snikkend op een stoel 
neer en terwijl zij haar gelaat in de 
handen verborg, riep zij uit: „Ik krijg 
hem niet, ik krijg hem niet! Alles 
is tevergeefs." Geen wonder, dat 
bij het zien van zulk een droefheid, 
den predikant de tranen in de oogen 
kwamen. Wat moest hij doen ? 
Haar zoo laten vertrekken? Dat 
kon hij niet. Eindelijk sprak hij 
vastberaden: „Lief kind, gij moet 
een Bijbel hebben, hoe moeilijk het 
mij ook valt, er u een te geven. 
Het is mij onmogelijk u er een te 
weigeren." Bij het hooren van deze 
woorden onstond er plotseling een 
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geheele omkeer in het binnenste 
van Mary, zoodat zij niet spreken 
kon; maar zij zag op met zulk een 
blik van dankbaarheid in haar be
traande oogen, dat de beide heeren 
zich niet langer goed konden houden. 

Een oogenblik later gaf Ds. Char
les haar het dierbare boek, met 
deze woorden: „Zoo gij, mijn lief 
kind, u verblijdt, dezen Bijbel te 
ontvangen, verblijd ik mij waarlijk 
evenzeer, u dien te kunnen geven. 
Lees het Boek met aandacht: on
derzoek het vlijtig, bewaar de hei
lige woorden in uw geheugen en 
handel naar zijn onderwijs." 

Een half uur later, was Mary 
Jones reeds met haar schat op 
weg naar huis, nadat zij bij David 
Edwards een flink ontbijt had ge
bruikt, 's Avonds kwam zij, ver
moeid, bestoven, maar stralend van 
geluk bij vader en moeder terug. 
Op de vraag van vader: „Ging 
alles goed?" antwoordde zij: „Alles 
ging goed. Ik heb een eigen Bijbel. 
God zij geloofd!" 

De Bijbel, waarvoor Mary had 
gewerkt, gewacht, gebeden en ge
weend, werd haar met iederen dag 
dierbaarder, en zij las hem haar 
leven lang. 

Wij geven het niet over 
Voor geld of eer of goed, 
Dat licht op onze paden, 
Die lamp voor onzen voet. 
Wij laten ons niet nemen 
Dat heerlijk Woord van God; 
Dien kostelijken Bijbel 
Rooft ons geen tijd of lot! 

1. In welk boek wordt ons het begin 
der geschiedenis van de wereld 
meegedeeld? 

2. Welke andere namen heeft dat 
boek nog? 

3. Door wien is ons dat boek ge
geven? 

4. Met welk doel is het ons gegeven? 
5. In welke twee groote deelen is 

dat boek verdeeld? 
6. Over welken Persoon wordt ge

sproken door het geheele boek 
heen? 

7. Wat lezen we in Psalm 119 : 105? 

© 

H Onderzoekt de Schriften. s 

Ons plaatje hier achter komt u 
bekend voor, niet waar? Tien tegen 
één, dat ge gedacht hebt aan Ti-
motheüs en zijn moeder. Van Timo-
theüs wordt in den Bijbel verteld, 
dat hij van kindsbeen de Heilige 
Schriften geweten heeft, en dat zijn 
moeder en zijn grootmoeder geloo-
vige vrouwen waren. En nu hebben 
we wel eens een plaatje gezien, 
waarop Timotheüs' moeder haar 
jongen onderwijst in de Schriften. 

Maar als ge goed kijkt, ziet ge 
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wel, dat ons plaatje toch wat anders 
voorstelt, 't Is wel te zien, dat we 
hier in een zeer voornaam huis zijn, 
veel voornamer dan het bij Timo-
theüs' ouders geweest zal zijn. De 
kleeding van de moeder en het 
jongetje is ook geheel anders dan 
we op de Bij-
belsche platen 
gewoon zijn, 
en zelfs de ge
laatstrekken 

zijn anders. 
Laat me het 

maar gauw 
zeggen: 't is 

Timotheüs 
niet, maar 't is 
een Engelsch 
koningskind. 
Alfred heet 
hij, en toen hij 
later koning 
was, heeft hij 
den eerenaam 

De Groote 
gekregen. Hij 
leefde onge
veer het jaar 
900, dus nu 
duizend jaar 
geleden, en 
van hem vertelt de geschiedenis, 
dat hij door zijn moeder in de Heilige 
Schriften onderwezen werd. 

Dat onderwijs heeft rijke vruchten 
gedragen; koning Alfred is een 
koning geweest, die God vreesde, 
en die tot zegen voor zijn onder
danen was. 

En zouden er ook nu niet vele 

kinderen zijn, die evenals Timotheüs 
en prins Alfred door hun moeder 
of door hun vader in de Schriften 
worden onderwezen? Toen ik een 
klein jongetje was, dat pas begon 
te lezen, gaf mijn moeder mij den 
grooten Bijbel op de knieën en zei: 

„Hier jongen 
lees daarin, 
dat is Gods 
eigen Woord." 
Dat is nu al 

haast een 
halve eeuw 
geleden, maar 
ik weet nog 
wel, wat ik 
in dien ouden 
Bijbel las, en 
ik heb er nog 
nooit spijt van 
gehad, dat ik 
zooveel in den 
Bijbel gelezen 
heb. Lezen 
in den Bijbel 
maakt ons 

niet zalig, 
maar lezen 
in den Bijbel 
maakt ons 
w ij s tot zalig

heid. De Bijbel vertelt ons wie de 
Heere Jezus is. Van Hem getuigen 
de Schriften, en daarom is het zoo 
goed en gelukkig, die Schriften te 
lezen. 

Uitgave van J. N. VOORHOEVE, DEN HA Ad. 
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Dit plaatje is gemaakt door een 
jongen van de Zondagsschool. Hij 
is thans ontslapen. Zijn naam was 
Dirk de Rooy. Zijn ouders zonden 
ons eenige teekeningen, die hij ge
durende zijn korte leven heeft ver
vaardigd. Wij kozen deze er uit, 
en lieten er een veel verkleinden 
afdruk van maken. In de eerste 
plaats kozen we juist déze teeke-
ning, omdat ze ons de beste toe
scheen; maar in de tweede plaats, 
omdat het onderwerp, dat ze voor

stelt, ons zoo geschikt leek, nu hier 
achter iets wordt medegedeeld over 
het leven en ontslapen van onzen 
Dirk, door den onderwijzer bij wien 
Dirk zat. — Dirk had een stormach
tige levenszee. Maar hij kwam niet 
om, want hij nam plaats in de 
reddingsboot. Weet ge Wien de 
reddingsboot ons voorstelt? De 
Heere Jezus. Die tot Hem de toe
vlucht neemt, komt niet om met 
deze wereld. 
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D I R K DE ROOY. 

Hij, die dezen naam droeg, was 
een trouw bezoeker der Zondags
school. Hij ging niet omdat hij 
moest, uit vrees dat hij door zijn 
ouders zou worden beknord of ge
straft; o neen! hij ging er met lust 
eiken Zondag heen! Tot zijn ouders 
zeide hij het vorig jaar: „Ik blijf 
zóó lang naar de Zondagsschool 
gaan, tot mijnheer mij wegstuurt." 
En denk eens, Dirk was toen reeds 
15 jaar! Hij maakte dus wel een 
uitzondering op vele andere kinde
ren, die meenen, dat zij, als zij 12 
of 13 jaar geworden zijn, te oud 
en te groot zijn om nog naar de 
Zondagsschool te gaan. 

Dirk was voor zijn leeftijd klein, 
en lichamelijk achteraankomend bij 
zijn kameraadjes. Maar in zijn klein 
en zwak lichaam klopte een hart, 
dat den Heere Jezus liefhad en 
aanhing. Naar geest en verstand 
was hij in vele opzichten anderen 
van zijn leeftijd voor. Zooals ik 
reeds zeide, had hij liefde voor den 
Heere Jezus; want „Die is voor 
mijn zonden gestorven, mijnheer!" 
antwoordde hij mij, nu twee jaren 
geleden. En naast deze liefde tot 
den Heiland, had hij veel gevoel 
en een goed gehoor voor muziek 
en zang. Hij oefende zich met zijn 
vader veel hierin. Teekenen was 
ook voor hem lievelingswerk, en 
zijn ouders toonden mij vele groote 
en kleine stukken, waard om in 

een lijst gezet, en aan den wand 
geplaatst te worden. 

Ik wil nog meer van hem ver
tellen; hij kan het nu toch niet 
meer lezen, zoodat het gevaar van 
hoogmoedig te worden voor hem 
voorbij is. En ik doe dit, opdat 
mijn jonge lezers zijn goede voor
beeld mogen navolgen. 

Dirk zat in de klas altijd aan
dachtig te luisteren; hij kon iederen 
Zondag zijn tekst goed opzeggen, 
en — ja, leer dit van hem, kinde
ren! — hij zou het lokaal niet ver
laten, of de onderwijzer moest eerst 
een hand van hem gehad hebben. 
Als alle kinderen der Zondagsschool 
kalm hun plaats verlieten, en eerst 
den meester groetten, zou het „uit
gaan" der Zondagsschool geregeld 
gaan', en niet zoo wild als het nu 
wel eens geschiedt. 

Wat ook navolging verdient is, 
dat Dirk zijn ouders liefhad en eerde. 
Hij ging het laatste jaar op een 
vakschool. En waar hij sukkelend 
en zwak was, ging zijn moeder 
hem wel eens — als dit met haar 
werkzaamheden zoo uitkwam — 
aan de school opwachten. Kwam 
hij er uit, dan greep hij dadelijk 
de arm zijner moeder, en gingen 
deze twee gelukkigen samen den 
weg. Sommige jongens lachten hem 
dan wel eens uit, en noemden hem 
„moeders-papkindje." Maar Dirk 
stoorde er zich niet aan, en zeide 
dan tot zijn moeder: „'t Is maar 
wat gelukkig, dat ik u nog heb, 
Moeder!" Zijn moeder was zijn 
schat, en hij was haar trots. Dirk 
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schaamde zich niet voor zijn moe
der, en voor zijn liefde tot zijn 
moeder. 

In de week voor Kerstmis van 
het vorig jaar, hadden wij hier het 
jaarlijksch feest met de kinderen 
der Zondagsschool. Dit heeft Dirk 
ook nog mogen meevieren. In de 
laatste week van het jaar nam zijn 
kwaal zóó toe, dat hij niet meer 
kon uitgaan, en vond ik hem thuis, 
half liggend, half zittend, door kus
sens ondersteund, op twee stoelen. 
De tegenwoordig zoo veel voor
komende ziekte der tuberculose had 
zich bij hem geplaatst in de inge
wanden. Hij leed veel pijn en 
smarten. Maar in de oogenblikken, 
dat de pijn wat minder was, zag 
zijn oog helder en stralend van 
genoegen, en kon hij zoo echt 
dankbaar zich uiten, dat hij bezocht 
werd. Het was voor hem niet twij
felachtig of onzeker, dat hij naar 
den hemel zou gaan als hij stierf, 
want hij wist, dat de Heere Jezus 
zijn zonden gedragen en verzoend 
had op het kruis; dat hij een duur-
gekochte was door het bloed des 
Lams. 

Ruim drie maanden heeft hij met 
geduld de pijnen geleden. En waren 
deze wat draaglijk, dan sprak hij 
tot zijn ouders over de vreugde, 
die hem wachtte. Den Zondag, 
waarop hij tot den Heere Jezus 
ging, bezocht ik hem 's middags. 
„Dag, mijnheer," was zijn groet, 
toen hij door de pijnen heen mij 
begroette. — „Dirk! nu zal het niet 
lang meer zijn, of het lijden is voor 

altijd geleden, en ge zult den Heere 
Jezus zien," zeide ik. — „Ja, mijn
heer! zoo af en toe zie ik den 
Heere Jezus al!" — „Het gezang 
daarboven zal heerlijker en schoo-
ner zijn, dan wat wij samen dik
wijls konden uitbrengen," zeide hij 
tot zijn vader. — Des avonds tus-
schen half 8 en 8 uur is zijn ziel 
het lijdend en verzwakt lichaam 
ontvloden, om voor eeuwig bij den 
Heere Jezus te zijn, bij Hem, die 
hem liefhad, en in Zijn liefde hem 
ondersteund en gesterkt heeft tot 
in de ure des doods. 

Den 9den April stonden wij aan 
zijn graf. Terwijl de nieuw ont
luikende natuur heesters en voor-
jaarsbloemen deed groenen en ont
plooien, brachten wij den jeugdig 
gestorvene naar zijn laatste rust
plaats. Maar hoe vertroostend voor 
allen, die den vroeggestorvene ge
kend en liefgehad hebben, te weten, 
dat de gestorvene in den Heere 
Jezus ontslapen is; en dat zijn 
lichaam bij de komst des Heeren 
Jezus even zeker zal opstaan, als 
nu de natuur elk jaar in de lente 
zich bij vernieuwing als verjongd 
aan ons oog voordoet. 

Lieve jeugdige lezer! indien gij 
nog niet zoo gelukkig en onzeker 
aangaande uw toekomst zijt als 
Dirk, neem dan de toevlucht tot 
den Heere Jezus, tot Hem, die ge
zegd heeft tot Martha van Bethanië: 
„Ik ben de opstanding en het leven; 
die in Mij gelooft, zal leven, al 
ware hij ook gestorven; en een 
iegelijk, die leeft, en in Mij ge-
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looft, zal niet sterven in eeuwig
heid." (Joh. 11 : 25, 26.) 

Hoopvol legden wij hem neder, 
Tot het tijdstip wezen zal, 

Dat de Heiland hem ook weder 
Op doet staan met vreugdgeschal. 

BRIEVEN. 

Ge hebt allen wel eens van een door
schoten Bijbel gehoord, niet waar? 
Bij mijn brief voeg ik een plaatje, dat 
zulk een Bijbel voorstelt. In een 
vroegeren tijd is deze Bijbel zoo ver
minkt geworden, en getuigt tut nog 
van Gods bewarende zorg. 

Maar ik wilde u ditmaal wijzen op 
een nieuwen doorschoten Bijbel. Die 
is nu in België; in het bezit van 
een vroegeren leerling van de Zondags
school. Johannes — zoo is zijn naam — 
is negentien jaar, en moest mee trekken 
in den strijd. Hij had zich bekeerd, 
en in den Heere Jezus geloofd. Daarom 
kon hij tot zijn ouders — die ik per
soonlijk ken — zeggen, dat hij gerust 
was, en met zijn Heiland de gevaren 
van den oorlog te gemoet ging. In 
het heetst van den strijd werd hij 
echter door een kogel getroffen. Maar 
— Gode zij dank! de kogel drong 
in den zakbijbel, en doorschoot dien 
slechts voor een gedeelte. Bij Psalm 
34 : 6 stuitte hij af, — zoo werd mij 
vandaag bericht. Is dit niet merk
waardig? „De engel des Heeren legert 
zich rondom degenen, die Hem vreezen." 
De engel des Heeren leidde ook hier 
den kogel af, en onze jonge vriend 
werd er door gespaard. Moge onze 
God hem verder bewaren! 

Ach, wat is die oorlog toch vreese-
lijk, en in hoe vele gevaren zijn zoo 
vele jonge menschen dag aan dag ! 

Toen dezer dagen eenige groote 

Engelsche oorlogsschepen in den grond 
werden geboord, en wel vijftienhonderd 
mannen in de golven omkwamen, zijn 
er eenige honderden gered, waarvan 
velen in ons land konden worden ver
zorgd en verpleegd. Eén van dezulken, 
een Engelschman uit Dover, was zwaar 
gewond. Hij vroeg aan de pleegzuster 
om schrijfgereedschap, haalde uit zijn 
muts een portret, waarop zijn vrouw 
stond met zijn dochtertje, en hijzelf 
in matrozenkleeren. Op dit portret 
zette hij zijn naam, en gaf het toen 
als een gedachtenis aan de zuster. 
Toen hij een Hollandsen meisje van 
tien jaar zag binnenkomen, vroeg hij 
aan de zuster, of dit kind eens bij 
hem mocht komen. Dit geschiedde. 
Hij drukte het meisje de hand, en 
vroeg of zij hem een kus wilde geven. 
Zij deed het. En toen zei de matroos: 
„Ach, mijn kind is ver van mij!'' De 
verpleegster was zeer aangedaan. Maar 

• de matroos was getroost. Want die 
handdruk en die kus hadden hem wel
gedaan. 

Kunnen we misschien niet allen op 
de een of andere wijze in deze dagen 
van oorlog hulp verleenen en troost 
brengen? Bidden mogen we om de 
bewaring van de strijdenden, die den 
Heere Jezus liefhebben. Iets geven of 
maken mogen we voor gewonden en 
ook voor arme vluchtelingen. Laten 
we nog maar eens denken aan die 
kleine liefdedaden, die zooveel geluk 
brengen; geluk ook vooral te midden 
van zooveel droefheid en zorg. 

Uw u liefh. Oom. 
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DE EERSTE VLOED. 

s 
Het groote schip was gereed. 
Hoe Noach ook werd bespot en 

uitgelachen, 
hij bouwde 
voort, en 
riep tegelij
kertijd de 
menschen 

toe: „De 
vloed komt! 
De groote 
vloed! Wilt 
gij het niet 
gelooven en 
u bekeeren 
tot God? 
Dan zult gij 
allen omko
men." 

En toen 
nu het schip 
gereed was, 
en alles er 
in was, zoo-
als God het 
had bevo
len, begon 
het opeens 
regenen 
dikwijls 

te 
zooals 
regen 

Niet te 
ons land 

regenen 
wij in 

hebben, zelfs niet 
al piasregent het soms dagen aan
een. Niet te regenen zooals het in 
andere landen wel regent, zoodat 
er soms groote verwoestingen door 
worden aangericht, en overstroo
mingen het gevolg zijn. Neen, de 

hevigste regen, die er ooit gevallen 
is, is niet te vergelijken bij de 
stroomen water, die er toen van 
den hemel vielen. 

Voorzoover wij weten, was het 
tot op dien dag altijd prachtig 
weer geweest. Door een damp, 

die van de 
aarde op
ging, had 
God de aar
de bevoch
tigd, zoodat 
zij vrucht
baar was. 
Maar nu — 
opeens wer
den de slui
zen van den 
hemel ge
opend, en 
veertig da
gen en veer
tig nachten 

achtereen 
was er een 
piasregen 

op de aarde; 
ja, tegelij
kertijd wer
den de fon
teinen van 

den afgrond opengebroken, zoodat 
het water van boven uit den hemel 
stroomde en van beneden uit de 
aarde spoot. En dit ging aldus 
zes weken lang voort, dag en nacht. 
Er kwam geen einde aan de water-
stroomen! 

En wat was het gevolg? Dat 
de heele aarde langzamerhand be-
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dolven werd onder het water. De 
schoonste valleien, de uitgestrekste 
vlakten, de prachtigste gebouwen, 
de hoogste bergen, — alles en alles 
werd overstroomd. In den Bijbel 
lezen we: „De wateren namen 
gansch zeer de overhand op de 
aarde, zoodat alle hooge bergen, 
die onder den hemel zijn, bedekt 
werden. Vijftien ellen namen de 
wateren de overhand." 

Natuurlijk kwamen dus alle men-
schen en dieren om in dezen grooten 
vloed, dien men zondvloed noemt. 
Dit wil niet zeggen: zondevloed, 
maar groote vloed. Want „zond" 
is een Oud-Hollandsch woord, dat 
„groot" beteekent. Toch was echter 
deze vloed vanwege de zonde ge
komen. De boosheid van de tnen-
schen was zóó groot geworden, 
dat God ze niet langer ongestraft 
laten kon. En daarom liet God dit 
vreeselijke oordeel toe. Een oor
deel, dat de gansche schepping trof. 
Maar vooral den mensch. De Bijbel 
deelt ons mee, dat „alle vleesch, 
dat zich op de aarde roerde, den 
geest gaf, van het gevogelte, en 
van het vee, en van het wild ge
dierte, en al het kruipend gedierte, 
en alle mensch. Al wat een adem 
des geestes des levens in zijn neus
gaten had, van al wat op het droge 
was, is gestorven." 

Hoe ontzettend! O, hoe zullen 
de menschen hebben gegild van 
vrees, en geroepen om hulp! Ge 
hebt dezer dagen wel eens wat 
gehoord over den vreeselijken oor
log, die nu gevoerd wordt. Hoe 

vele soldaten zijn reeds gewond en 
gedood; hoe vele moeders moesten 
met hun kinderen vluchten; hoeveel 
verwoesting is er aangericht! Maar 
al dit vreeselijke, waarvan wij nu 
beven en sidderen, is als niets 
vergeleken bij de ellende, die er 
toen op aarde gevonden werd. 
Nergens was een veilig plekje. 
Nergens was hulp of troostT"De 
dieren en menschen vlogen dooreen 
tot behoud van hun leven; de laatst 
overgeblevenen zullen wel de hoog
ste bergtoppen hebben beklommen, 
om nog de reddingshoogte te be
reiken; maar ook dit baatte niet: 
boven het hoogste punt kwamen 
de wateren nog vijftien ellen (7lj2 
meter) en bleven daar staan, weken 
en maanden. Het was een vree-
selijk oordeel! 

En werden dan allen door dit 
oordeel getroffen? 

Ge weet het wel: Noach en zijn 
gezin waren in de ark, die in vol
komen veiligheid te midden van de 
woedende elementen voortdreef. Zij 
werden uit het algemeene verderf 
gespaard. Waarom? Niet omdat 
zij beter waren dan andere men
schen, want zij vonden genade bij 
God. Maar omdat zij in God ge
loofden, en deden wat Hij zeide, 
al begrepen zij niet, wat God doen 
zou. Bevreesd voor dien God des 
hemels en der aarde, bereidde Noach 
de ark toe. ^En toen het reuzen-
schip gereed was, werd er voor 
een jaar voorraad ingebracht; en 
de reine en onreine dieren kwamen 
paar aan paar tot Noach, en de 
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vogels kwamen aangevlogen, en 
allen kreeg een plaats in het schip 
met zijn drie verdiepingen. De Heere 
God Zelf hielp bij dit werk; Hij 
deed de dieren, misschien door een 
zeker besef van 't gevaar, de ark 
opzoeken en zich gedwee door 
Noach laten leiden. Zijn de dieren 
soms niet verstandiger dan de 
mensen? Ten slotte ging Noach 
in de ark, met zijn heele gezin. 
En toen sloot God Zelf de deur 
toe. Het schip was goed water
dicht, en de deur was goed ge
sloten. En hoe'de regen ook als bij 
bakken neerviel, of het water in 
fonteinen omhoog spoot, — de ark 
was veilig op de woedende baren! 

Maar de verschrikte zondaren 
klemden zich vast aan de boomen, 
klommen op de huizen, vluchtten 
op de heuvelen en op de bergen. 
Doch er was geen redding. Te laat! 
Zij hadden God veracht. Zij wilden 
Zijn woord niet gelooven. Zij hadden 
de genade afgewezen; den tijd der 
genade laten voorbijgaan. En nu 
kwamen allen in de diepte om! 

O, lieve kinderen der Zondags
school! hoe is het toch met u? Er 
is geen andere Ark dan de Heere 
Jezus. In Hem is men veilig en 
geborgen. In Hem hebben wij vrede, 
ook te midden van den oorlog. In 
Hem zijn we gelukkig, ook al moeten 
wij door een moeilijken tijd heen. 
Kent gij den Heere Jezus? Hebt 
gij Hem lief? Ge weet wel, dat 
Hij u liefheeft. Maar ge weet niet, 
hoe ge Zijn eigendom kunt worden? 
Ik zal het u zeggen. Ge moet uw 

knieën voor Hem buigen, en uw 
kwaad, dat gij gedaan hebt, belij
den. En dan moet ge gelooven, 
dat de Heere Jezus ook voor al 
uw kwaad de straf gedragen heeft 
op het kruis. Die zich tot God 
bekeert, en gelooft in den Heere 
Jezus, die voor zondaren stierf, die 
komt niet in het oordeel, maar is uit 
den dood overgegaan in het leven; 
die heeft het eeuwige leven. 

Maar die niet gelooft, die zal 
het eens ondervinden, hoe vreeselijk 
het is, niet naar Gods roepstem te 
hebben geluisterd. De menschen 
in Noachs tijd ondervonden het. 
Vele ongeloovige menschen onder
vinden het nu in dezen oorlogstijd. 
En alle menschen uit de Christelijke 
landen zullen het straks ervaren, 
als de genadetijd voorbij is. Het 
is nu nog de dag des heils. Gods 
lankmoedigheid wacht nog, evenals 
in de dagen van Noach. God wil 
niet, dat één zondaar verloren gaat; 
Hij wil allen behouden. Maar God 
roept ook ons toe: het duurt niet 
lang meer! Weldra nemen de dingen 
een einde. — Alles wijst er op. En 
dan? O, als gij niet nu luistert, 
niet nu u buigt voor den Heere 
Jezus in den genadetijd, om Hem 
als Redder aan te nemen, dan zult 
gij straks, als Hij komt met de 
engelen Zijner kracht om wraak te 
nemen over hen, die God niet 
kennen, en die het Evangelie onzes 
Heeren Jezus Christus ongehoorzaam 
zijn geweest, geoordeeld worden 
door Hem als Rechter. Ontzetting 
grijpt ons aan als we denken aan 
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die arme menschen, die in den 
zondvloed omkwamen. Maar veel 
vreeselijker zal het oordeel wezen, 
dat straks komt over allen, die zich 
niet bekeerden. Laat u dan vrien
delijk waarschuwen, om den toeko
menden toorn te ontvluchten! 

Een van onze versjes spreekt ons 
zoo waar en zoo ernstig toe: 

Gods Woord zegt ons, dat eens gewis 
Het eind van alle dingen is. 
Geen onzer weet het haastig uur, 
Dat — niet door water — maar 

[door vuur 
Aan 't snood bestaan en boos geweld 
Des zondaars wordt een perk gesteld. 
Vlucht tijdig dus naar Jezus heen, 
Een andre arke is er geen! 

• " V ^ - " - ^ " 

BIJBELSCHE YRAGEN. 

Te lezen: Genesis 7. 

1. Welk bevel kreeg Noach? 
2. Wat deed hij? 
3. Hoeveel menschen gingen er in 

de ark? 
4. Wie sloot de deur toe? 
5. Hoe oud was Noach, toen de 

zondvloed begon ? 
6. Hoe lang regende het? 
7. Hoe hoog kwam het water boven 

de hoogste bergen? 
8. Van Wien is de ark een voor

beeld? 

'•a~ / ^ - * ' 

't Scheepken onder Jezus' hoede, 

Met zijn kruisvlag hoog in top, 

Neemt, als arke der verlossing, 

Rllen, die in nood zijn, op. 



No. 5. Jrg- 2. 
rczH3-i: 

De Vriend der Zondagsschool. 
:i c m : 

=H 

B R U G G E N . 

Bruggen hebt ge allen wel eens 
gezien, niet waar? Overal treft 
men ze tegenwoordig aan, vooral 

dikke pilaren rusten, die in het 
water zijn aangebracht, maar die 
hangen aan sterke kabels, die van 
oever tot oever zijn gespannen. 
Ge kunt het op ons plaatje duide
lijk zien. Vlak bij den oever, waar 
het water nog ondiep is, heeft men 

in een waterland als Holland. Maar 
of ge wel eens een brug gezien 
hebt, zooals er een op ons plaatje 
is afgebeeld, dat is een andere vraag. 
Het geeft dan ook een zoogenaamde 
hangende brug te zien, zooals men 
die in het Buitenland heeft. Dat 
zijn bruggen, die niet op zware, 

aan beide zijden hooge ijzeren torens 
gebouwd. Daarover loopen de 
dikke ijzeren kabels, waaraan de 
brug hangt, en de uiteinden der 
kabels zijn vastgemetseld in een 
paar sterke, steenen gebouwen. Dat 
dit alles heel sterk gemaakt moet 
worden, behoef ik zeker niet te 
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zeggen, want zware spoortreinen 
moeten over de brug kunnen gaan. 

Vooral in Amerika bouwt men 
veel van dergelijke bruggen, en die 
op ons plaatje is dan ook uit 
Amerika. 

In den laatsten tijd hooren we 
veel over bruggen spreken, want 
in oorlogstijd zijn bruggen van veel 
belang. Als een leger over het 
water moet, dan is er een brug 
noodig, en telkens leest men nu, 
dat het eene leger een brug ver
woest, om het vijandelijke leger 
daardoor te beletten over het water 
te trekken. Men schijnt er dan 
niet meer aan te denken, hoe vele 
duizenden guldens die bruggen ge
kost hebben. Men laat ze een
voudig in de lucht springen! Zoo 
brengt de oorlog overal verwoes
ting, ellende en schade aan. Wat 
met veel moeite is opgebouwd, 
wordt in oorlogstijd soms in enkele 
oogenblikken afgebroken. 

Doch we keeren terug tot onze 
hangende bruggen, om over een 
paar van deze een ware gebeurte
nis mee te deelen. 

Het gebeurde in Amerika; jaren 
geleden. Een sneltrein kwam met 
volle vaart aangereden, om over 
een hangende brug te gaan. Die 
brug was echter reeds tamelijk oud, 
en de brugwachter had meermalen 
gehoord, hoe alles kraakte en piepte 
als er een trein overging. Hij durfde 
het er dan ook niet langer op te 
wagen, en toen nu de trein weer 
kwam aansnorren en aansnuiven, 
gaf hij een sein, dat de brug onveilig 

was. Onmiddellijk stopte de trein, 
en het personeel ging een onder
zoek instellen naar de sterkte van 
de brug. Uit alles bleek, dat er over 
rijden met den trein hoogst ge
vaarlijk zou zijn, en dus werd den 
passagiers gezegd, dat men niet 
verder kon. Het naaste station was 
nog uren rijdens verwijderd, en 
natuurlijk vonden de passagiers het 
minder aangenaam, voor de brug 
te wachten. Verschillende personen 
gaven den raad, het toch maar te 
probeeren, 't mocht afloopen hoe 
het wilde. En eindelijk besloot men 
daartoe. 

De trein reed een groot eind 
achteruit om met des te meer vaart 
over de brug te kunnen gaan; de 
machine werd nog eens flink opge
stookt, en . . . daar vloog de trein 
met duizelingwekkende vaart over 
de schommelende brug. Welk een 
waagstuk! In een oogwenk was 
de trein over de brug, maar . . . 
de laatste wagen was nauwelijks 
aan de overzijde, of met donderend 
geweld stortte de brug in de diepte! 
— Vreeselijke gedachte, niet waar, 
om zóó God te verzoeken, en zijn 
leven te wagen! God spaarde de 
menschen ditmaal; doch niet altijd 
loopt het zoo goed af. 

Zoo gebeurde het ongeveer dertig 
jaren geleden, dat in Schotland een 
trein een brug naderde, die ge
spannen was tusschen twee berg
toppen. Het was een stormachtige 
nacht, en de brug werd door den 
wind krachtig heen en weer ge
zwiept. — Daar naderde de sneltrein, 
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gevuld met passagiers, die onbe
wust waren van het dre/gend gevaar. 
Juist op 't oogenblik, dat de loco
motief op de brug kwam, verdub
belde de wind zijn woede, de brug 
schudde, kraakte, en . . . bezweek 
onder den zwaren last! Ontzettend! 
Lachende en vloekende gingen ver
scheidene menschen de eeuwigheid 
in, om voor God te verschijnen. 
Geheel onvoorbereid, want er was 
zeker geen passagier in dien trein, 
die er een oogenblik aan gedacht 
heeft, dat de dood zoo plotseling, 
zoo onverwacht zou komen. En 
toch, we verkeeren immers allen 
ieder oogenblik in gevaar. Niet 
alleen' op reis, maar ook in huis, 
op straat, in de school, op de 
wandeling; overal kan een ongeluk 
ons treffen, zonder dat wij er een 
oogenblik aan dachten. — Lieve 
kinderen! als u eens een ongeluk 
overkwam, waardoor ge plotseling 
werdt weggenomen, zoudt ge dan 
bereid zijn? Als ge den Heere Jezus 
kent en Hem liefhebt, behoeft ge 
nooit bevreesd te zijn, want wat 
u ooit overkomen mocht, niets kan 
u dan van den Heiland scheiden. 
Ja, de dood is voor hen, die in 
den Heere Jezus gelooven, de brug, 
die hen van de aarde naar den 
hemel brengt! 

||:::o::::::o::::::o::::"::::::o:::":o::::::o:::5f 

AALTJE. 

In de maand October van het 
vorig jaar had een meisje, uit de 
P. straat te H., het erg druk over de 
Zondagsschool, waarheen zij met 
haar broertjes altijd zoo gaarne ging. 

Zij vertelde hiervan aan twee buur
meisjes, Aaltje en Marie E. Het gevolg 
was, dat Marie en haar zusje den 
volgenden Zondag ook meegingen 
naar de Zondagsschool, en vroegen 
of zij toch nog mochten komen, daar 
het al zoo kort voor Kerstmis was. 

De onderwijzer heette hen harte
lijk welkom, hoewel het al wat laat 
in den tijd was, want hij dacht: de 
Zondagsschool is er toch om zooveel 
mogelijk kinderen van den lieven 
Heiland te vertellen, en al kwamen 
ze misschien met het oog op het 
feest, welnu: hoe meer kinderen, hoe 
prettiger het feest, en God zou wel 
zorgen, dat er genoeg zou te eten 
en te drinken zijn voor allen, en ook 
zooveel geschenken, als er noodig 
zouden zijn. „Mijn is het zilver, en 
Mijn is het goud, zegt de Heere der 
heirscharen." (Haggaï 2:9.) 

Het Zondagsschoolfeest was wel
dra aangebroken; vele kinderen met 
hun ouders vulden de zaal; ook 
Marie en Aaltje waren present, 't Was 
een heerlijk feest; de kinderen zon
gen ter eer van den Heere Jezus; 
de onderwijzers baden met de kin-



36 DE VRIEND DER ZONDAGSSCHOOL. 

deren om een zegen, en God ver
hoorde dit gebed. 

Twee mooie verhalen, chocolade
melk, taartjes, enz., — dit alles 
maakte het tot een prettigen avond. 
Het was er in één woord gezellig. 

Ten slotte zongen de kinderen: 

Dankt! dankt den Heer! 
Wij danken den Heer. 

Hij is genadig, 
Zijn goedertierenheid 
Blijft in der eeuwigheid. 

Looft! looft den Heere! 
Ja looft, looft den Heer! 

Gij, mijne ziele, 
Vergeet, vergeet nooit één 
Van Zijn weldadigheên! 

Bidt! bidt Hem aan! 
Bidt aan onzen Heer! 

Met diepen eerbied 
Wordt steeds Zijn naam genoemd 
En eeuwiglijk geroemd! 

En daarna gingen allen, voorzien 
van een prijs of prijsje, blijmoedig 
huiswaarts. 

Het scheen echter na dien tijd, 
dat Marie en Aaltje de Zondags
school vergaten, totdat zij den 24en 

Mei van dit jaar weer terugkwamen, 
en van dien tijd af bleven zij ge
trouwe leerlingen. 

Zondag 22 September jl., toen 
Marie het antwoord zou meebrengen, 
wanneer haar ouders het best een 
bezoek van de Zondagsschoolonder
wijzers konden hebben, kwamen zij 
geen van beiden op de Zondags
school. Hoe vreemd! Zou er iets 

aan haperen? De onderwijzer be
sloot in den loop der week eens 
te gaan hooren. 

Een geloovige vrouw uit dezelfde 
buurt, waar die twee meisjes woon
den, kwam des Dinsdagsavonds op 
den naaikrans, waar goederen ver
vaardigd worden, welke de kinderen 
ontvangen op het Zondagsschool
feest, en vertelde daar aan de vrouw 
van den onderwijzer, dat Aaltje ern
stig ziek was. 

Des Zondags had zij vreeselijke 
buikpijngekregen, zoodat haarouders 
den dokter lieten halen; deze kwam 
echter niet, maar gaf een drankje 
mede, in de hoop, dat dit helpen 
zou. Echter werd Aaltje al zieker 
en zieker, en toen des Maan-
dagsmiddags eindelijk de dokter 
kwam, wist deze geen anderen uit
weg meer, dan dat zij onmiddellijk 
naar het ziekenhuis moest vervoerd 
worden, om daar een operatie te 
ondergaan, hetgeen dan ook ge
schied is. Het mocht echter niet 
meer baten; het was te laat. De 
tijd om haar met Gods hulp te ge
nezen, was voorbij. Geen der be
kwame dokters kon Aaltje meer 
helpen; een smartelijk lijden volgde, 
en daarna . . . . het einde. — Ach, 
zoo gaat het zoo vele menschen en 
kinderen! Hoe dikwijls wordt hun 
de genade van Christus gepredikt, 
maar zij stellen steeds uit, en laten 
den kostbaren tijd voorbijgaan, tot 
straks geheel onverwacht de eeuwig
heid vóór hen staat, en niets of 
niemand hen meer vermag te redden. 

Dag en nacht zat nu Aaltjes lieve 

\ 
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moeder aan haar bedje in 't zieken
huis. Onuitsprekelijk was Aaltjes 
lichaamslijden; en zij begreep heel 
goed, dat zij niet beter kon worden. 

Dit maakte haar echter geenszins 
bedroefd, o, neen! Als haar moeder 
zeide: „Aaltje, zou je niet graag 
beter worden?" zeide zij: „Veel 
liever ga ik naar den hemel, daar 
boven de lucht; daar is het heer
lijker en mooier dan hier." 

Den geheelen tijd, tot Woensdag
morgen toe, was zij bezig met deze 
dingen, en aanhoudend had zij het 
maar over den hemel, waarheen zij 
gaan zou, en over de Zondagsschool, 
die zij zoo gaarne bezocht. Haar 
brooze lichaampje werd al zwak
ker en zwakker, haar lijden steeds 
grooter, totdat zij Woensdagmorgen 
haar bewustzijn verloor. Vóór dit 
echter geschiedde, zeide zij tot de 
zuster, die haar verpleegde: „Ach, 
zuster, kunt u dan niet één versje 
van de Zondagsschool voor mij zin
gen?" Helaas, de zuster, welke alles 
voor het lieve kind over had, kon 
haar daarin niet helpen. Ook haar 
lieve moeder, die den Heere Jezus 
niet als haar Heiland kende, kon 
haar niet helpen. Maar de Heere 
Jezus, die Zijn lammetjes niet ver
geet, gaf haar zelve het volgend 
versje in haar hartje, en zij zong: 

O, Héér! die in den Hemel woont, 
En die ons kind'ren ziet, 

Ziet Gij in gunst op ons ter neer, 
En hoor ons staam'lend lied. 

Daarna verloor zij haar bewust
zijn. Des avonds half twaalf ging 

Aaltje heen, naar den Heere Jezus, 
naar den hemel, waarnaar zij zoo 
had verlangd. 

Den Zaterdag daarop hebben wij 
Aaltje begraven. Vele belangstel
lenden waren op het kerkhof, en 
hoorden daar nog bij haar graf de 
blijde boodschap des Evangelies. 
Welk een ernstige roepstem voor 
allen! Den vorigen Zaterdag had 
zij nog gespeeld, en nu stonden wij 
bij haar graf. 

Groot is de droefheid der ouders. 
Maar Aaltje is zalig; zij is bij den 
HeereJezus. En daarheen gaan allen, 
al zouden ze hier met de hevigste 
pijnen sterven, — als ze maar geloo-
ven in Jezus. En allen, die ontslapen 
in Jezus, zullen eenmaal opstaan uit 
hun graven, met een heerlijk nieuw 
lichaam, en voor eeuwig daar wo
nen, waar geen ziekte of pijnen 
gevonden worden. (Openb. 21 :3-5.) 

—<=>©g»~ 

BIJBELSCHE YRAGEN. 
t ! 

Te lezen: Genesis 8, en 9 : 8—17. 
1. Wat deed God, toen het maanden 

geregend had? 
2. Wat deed Noach om te zien of 

de aarde droog was? 
3. Hoe lang was Noach in de ark? 
4. Wat was het eerste, dat Noach 

met zijn gezin deed, toen hij uit 
de ark was gegaan? 

5. Wat wordt ons van God gezegd, toen 
Hij bemerkte, dat Noach offerde? 

6. Wat beloofde God? 
7. En wat gaf Hij als teeken van 

Zijn belofte? 
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S 

JË: 

De eerste regenboog. 

„Een regenboog! een regenboog!" 
Als een van u, terwijl ge druk 

aan 't spelen zijt, deze woorden uit
roept, dan staakt ge opeens uw spel, 
en ge kijkt allen naar den kant, waar 
de prachtige boog aan de lucht is 
verschenen. Wat fraaie kleuren! 
Welk een schoone vorm! 't Is een 
lust om er naar te kijken! 

Wat zal het dan voor Noach en 
de zijnen een verrassing zijn geweest, 
toen zij, na zoo lang in de ark op
gesloten te zijn geweest, en ze weer 
in de vrije natuur zich bewegen kon
den, opeens een regenboog aan
schouwden. 

Den eersten boog. 
Waarom God dien kleurenboog 

schonk? En juist op datoogenblik? 
Het was een teeken van Gods 

verbond met Noach. 
Toen Noach ongeveer 5 maanden 

in de ark had vertoefd, dacht God 
aan hem, en deed over de aarde 
een wind doorgaan, zoodat het op
hield met piasregenen en met het 
water spuiten uit de fonteinen van 
den afgrond. Langzamerhand begon 
nu het water te vallen. Op den 17den 

van de 5de maand rustte de ark 
op den top van den berg Ararat, 
en toen duurde het nog 2V3 maand, 
eer de toppen der andere bergen 
gezien werden. 40 dagen later liet 
Noach een raaf uitvliegen, die heen 
en weer vloog, totdat de wateren 

op de aarde opdroogden. Toen liet 
hij een duif uit om te zien, of het 
water al weg was. Maar de duif 
kwam terug. Een raaf vindt nog wel 
aas, want dat is een roofvogel. 
Maar de duif vond geen rust voor 
het hol van haar voet. Na 7 dagen 
liet hij de duif weer uit, en toen 
kwam zij terug met een olijfblad in 
haar bek; en na 7 dagen wachtens, 
werd de duif weer uitgelaten, en.... 
kwam niet weer terug. Dit was het 
bewijs, dat het water van de aarde 
was opgedroogd. En Noach deed 
het deksel van de ark af om overal 
rond te zien, hoe het er op de aarde 
uitzag. Maar — hij mocht nog niet 
uit het schip. Nog 1 maand en 27 
dagen moest hij in de ark blijven, 
opdat alles goed droog zou zijn. 
Toen zei God: „Ga uit de ark." 
Langer dan een jaar had Noach 
dus in de ark vertoefd! 

Wat zullen Noach en de zijnen 
een oogenblik bedroefd zijn ge
weest, toen ze weer hun voeten op 
de aarde zetten! Want de wateren 
waren wel weg, en de grond was 
weer droog, maar de aarde was 
verlaten: geen steden en huizen, 
geen menschen en dieren, overal 
zag alles er treurig en woest uit. 

Doch ook zal nog een ander ge
voel zich van hen hebben meester 
gemaakt, niet waar? Ge raadt het 
wel: een gevoel van dankbaarheid. 
Al die duizenden waren omgekomen, 
maar — zij niet. En daarom was 
het eerste, wat Noach deed, toen 
hij de ark verlaten had, een altaar 
bouwen. Dat had God niet gezegd. 
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Hij had wel gezegd, dat Noach een 
ark zou maken, er in zou gaan, er 
weer uit zou gaan; en in dit alles 
was Noach gehoorzaam geweest. 
Maar nu handelde Noach niet naar 
een gebod, doch uit vrije liefde. 
Zoo is het bij ons ook, als het 
goed is. Dan 
doen we wat 
God wil. Dan 
gehoorzamen 
we Hem op 
Zijn woord. 
En als Hij ons 
dan bewaart 
en spaart en 
zegent, dan 
hebben we 
behoefte Hem 
er voor te 
danken. Want 
het is toch 
alles genade. 

Noach 
dankte echter 
niet alleen, 
maar hij nam 
van al het 
reine vee en 
van het reine 
gevogelte en 
offerde brand-

offeren. Daarmee erkende Noach, 
dat hij een zondaar was; dat hij 
eigenlijk sterven moest, en dat God 
hem in genade spaarde. Hij was 
dus dankbaar, maar ook overtuigd 
van zijn schuld voor God; net als 
Abel. 

En wat lezen we nu van God? 
Dat Hij den liefelijken reuk rook 

en in Zijn hart zeide, dat Hij 
voortaan den aardbodem niet meer 
zou vervloeken om des menschen 
wil, en niet meer al het levende 
zou slaan. Maar dat voortaan al 
de dagen der aarde zaaiïng en 
oogst, en koude en hitte, en zomer 

en winter, en 
dag en nacht 
niet zouden 
ophouden. 
N Omdat No-

achs offer 
sprak van de 
offerande van 
den Heere 
Jezus, kon 
God dit alles 
in genade be
loven. Daar
aan moet 
jullie eens 
denken als de 
duisternis van 
den nacht je 
zoo heerlijk 
doet uitrus
ten, als de 
zon je 's mor
gens uit den 
slaap wekt, 
als de boo-

men en bloemen je verheugen in 
den zomer, als de winter er is met 
zijn sneeuw en ijs, — dat dit alles 
ons alleen toekomt, omdat God ons 
liefheeft en Zijn welbehagen heeft 
gevonden in de offerande van den 
Heere Jezus^J 

En ziet nu Noach met zijn familie 
eens aan! Allen buigen zich vol 
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dankbaarheid voor God, die hun 
offeranden aannam, en die van Zijn 
zijde den boog in de wolken gaf, 
om het uit te spreken: Ik zal ge
denken aan Mijn belofte.]— Wat zal 
dat een troost voor Noach en de 
zijnen zijn geweest! Want eens 
hadden ze die vreeselijke piasregens 
gezien. En telkens 
als nu de lucht 
betrok en met 
wolken bedekt 
werd, konden ze 
denken aan een 
nieuwen water
vloed. Maar neen, 
dat zou niet ge
schieden. De 
Heere God stelde 
de harten gerust 
door den boog. 
Die was het tee
ken des verbonds, 
dat de wateren 
niet weer worden 
zouden tot een 
vloed, om aller 
leven te verder
ven. O, wat zal 
Noach verheugd 
zijn geweest met 
dit teeken! 

En iederen keer, 
als wij dienschoo-
nen regenboog be
wonderen, mogen 
we ons ook ver
heugen over Gods 
belofte, en mogen 
we onzen Schep
per prijzen, die alle 

dingen zoo heerlijk heeft gemaakt! 
Wie teekent daar zoo schoon omhoog 

Dien wondervollen kleurenboog? 
't Is God, die d'aard dit teeken schenkt, 
Waarbij Hij Zijn verbond gedenkt, 
't Verbond, waardoor deez' zondige aard 
Voor nieuwen zondvloed wordt bewaard, 
Daarom, als God dien kleurboog ziet. 

Vergeet Hij Zijn belofte niet.' 

„Bij schralen kost of overvloed, 
Zooals de Heer het geeft, is 't goed I' 

Uitgave van J. N. VOORHOEVE, DEN HAAG. 
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1 IN OORLOGSDAGEN. T 
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Vader is weg. 
Wat verlangen moeder en kin

deren naar een brief! 
Want Vader is naar het oor-

logsveld. En niemand weet, of 
Vader ooit weer terugkomt. 

Zouden ze dan niet eiken avond 
in 't bijzonder bidden, niet alleen 
om bewaring van Vader, maar ook 
om goede berichten van hem? 

En zie — daar is de lang ver
beide, de lang verwachte brief. 

De veldpost heeft eindelijk het 
bericht overgebracht. En moeder 
weent tranen van blijdschap. En 
de kinderen springen om moeder, 
omdat ze weten willen wat Vader 
schrijft. 

* 

Vader is weg. 
Maar niet altijd gaat het, zooals 

ons plaatje ons zoo vriendelijk 
voorstelt. 

Hoeveel kinderen in Duitschland 
en België en Frankrijk en Enge
land en Rusland, zien hun Vader 
nooit weer op aarde. 

Ze hebben hem hartelijk goeden 
dag gezegd, een „tot weerziens" 
toegeroepen. Ze hebben verlangend 
uitgezien naar bericht. En zie, 
Moeder heeft bericht gehad, maar 
van de legeroverheid, maar uit de 
courant. In de lijst der gesneuvel
den komt zijn naam voor. 

En Moeder is weduwe, en de 
kinderen zijn halve weezen. Wat 
zullen ze bedroefd zijn! 

* * * 

Vader is weg. 
Ook in ons land zijn vele va

ders weg. 
Opgeroepen om ons land te ver

dedigen, als de vijand ons nog 
mocht overvallen. 

Ze denken aan hun vrouwen; ze 
denken aan u, hun kinderen. Ze zou
den zoo gaarne thuis zijn om voor 
u te werken, met u te bidden en 
in den Bijbel te lezen. Maar dat 
kan nu niet. Koningin en Vader
land heeft ze opgeroepen. 

Maar nu wacht ge met uw Moe
der op een brief, niet waar? 

En als die komt, welk een vreugde! 
En inmiddels vergeet gij het bid

den voor Vader niet. Want de ge
varen voor Vader zijn groot! 

* # 
* 

Dat heb ik laatst zelf ondervonden. 
Ik voer over de Schelde. En op

eens zag ik een mijn, niet ver van 
ons schip af. Even later nog een 
tweede mijn. Hoe licht had ons 
schip er tegenaan kunnen varen! En 
dan zouden we wellicht gedood zijn. 
Want als die mijnen ontploffen, slaan 
ze heele schepen uit elkaar. 

Den volgenden dag hoorde ik, 
dat zeven mannen door één zoo'n 
mijn waren gedood geworden! Ze 
waren soldaten, en moesten nu de 
mijnen onschadelijk maken. Maar 
opeens ontplofte er een. Ze werden 
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allen geheel in stukken geslagen. 
Hoe ontzettend! En zoo plotseling! 

Zoo zijn er voor onze soldaten 
allerlei gevaren; ook bij het schieten, 
bij het op wacht staan. 

En daarom mogen we wel veel 
voor hen bidden; öök daarvoor, 
dat ze den Heere Jezus liefhebben, 
opdat ze altijd bereid zijn. 

* * * 

In België geven ze nu een blaadje 
uit, hetwelk heet: „Het laatste uur." 
Dit zal wel zien op 't laatste uur 
van de verdediging van het land. 
Maar 't geeft ons veel te denken, 
't Laatste uur van Vader, die weg 
is, zou opeens kunnen geslagen 
zijn. Ons laatste uur ook. En zijn 
we dan gereed? 

In België stierf pas een jonge 
man, die in den oorlog gewond 
werd, en vreeselijk leed. Hij werd 
in Brussel verpleegd. Otto was zijn 
naam. Dezer dagen bezocht ik zijn 
Vader. En van hem hoorde ik, dat 
zijn zoon o zoo gelukkig was te 
midden van zijn pijnen! Hij wist, 
dat hij sterven zou, maar hij vreesde 
het laatste uur niet. Want dat zou 
hem in den hemel brengen. En daar 
zijn geen pijnen meer. Daar wordt 
geen lijden gevonden. Daar is ook 
de zonde niet meer, die alle ellende, 
ook haat en strijd, in de wereld 
heeft gebracht. 

* * * 

Het laatste uur! 
Bijna is het laatste uur van dit 

jaar geslagen. Dikwijls hebt ge 

het Evangelie gehoord, lieve kin
deren! Op de Zondagsschool. Door 
dit blaadje. Hebt ge het ook aan
genomen ? 

Weldra is er Zondagsschoolfeest. 
Maar daarvoor alléén gaat ge 

toch niet op de Zondagsschool? 
't Is er wel goed. Maar soms is 
't voor ons beter, als alles niet 
zoo goed is. 

Dezer dagen vroeg een juffrouw 
op de school: „En, kinderen, wat 
aten de kinderen Israëls in de 
woestijn ?" 

Toen antwoordde een meisje: 
„Noodbrood, juffrouw, oorlogs
brood." 

Misschien lacht ge er om. Nu, 
precies waar is het niet. En toch 
is 't niet geheel mis. Want het 
Manna was noodbrood. 't Werd 
gegeven voor de woestijnreis. Eiken 
dag hetzelfde. 

Maar de kinderen Israëls werden 
er goed door gevoed. Want ze 
moesten het eiken dag van Boven 
verwachten, en van Boven werd 
ook de kracht in dat brood gelegd. 

Zoo gaat het nu ook wel. 't Is 
niet altijd feest. Dit jaar zijn ook 
onze Zondagsschoolfeesten wat an
ders dan anders. We denken aan 
het lijden van anderen; van vele 
andere kinderen, die hun Vader 
missen. En we weten, dat velen 
noodbrood moeten eten; dat de 
tijden moeilijk zijn voor Vader en 
Moeder. 

Maar dat neemt onze vreugde 
niet weg. O neen. Onze vreugde 
wordt er alleen wat anders door; 
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wat beter. We zien nu meer naar 
Boven. Daar moet alles vandaan 
komen. Ook de vrede. En terwijl 
we er aan denken, dat de Heere 
Jezus geboren werd op aarde, en 
er toen over „Vrede" werd ge
sproken, denken we er over na, of 
het bij ons vrede van binnen is, 
als straks het laatste uur van dit 
jaar slaat, of als 't eens spoedig 
't laatste uur voor onszelf zou zijn; 
en we bidden, dat toch weldra 
aan het vreeselijk oorlogvoeren een 
einde moge komen. 

* * 

Het laatste uur. 
Een godvreezend officier was ge

storven. Hij liet vrouw en kind achter. 
Toen vroeg de kleine: „Moeder, 

waar is Vader?" 
„De Heere Jezus heeft hem ge

haald, mijn kind, en spoedig, we 
weten niet wanneer, komt Hij ons 
ook afhalen en ons tot Zich nemen." 
Moeder gaf dit antwoord onder 
tranen. 

„Maar Moeder," hernam de kleine, 
„dan moeten we dadelijk onze 
koffers pakken, want dan zijn we 
klaar als Hij komt!" 

Ja, zoo is het. We moeten ge
reed zijn. Ieder oogenblik kan het 
laatste uur geslagen zijn. Ieder 
oogenblik kan de Heere Jezus ko
men, om al de Zijnen tot Zich te 
nemen. Zijn wij dan bereid? 

<3£> 

Ik weet, dat Hij mij liefheeft. 

Onder de geregelde bezoekers 
onzer Zondagsschool, — zoo vertel
de ons onlangs een Zondagsschool
onderwijzer, — bevond zich een 
elfjarig jongetje, Willem genaamd. 

Reeds twee jaar was hij op de 
Zondagsschool, en nog niet éénmaal 
had hij overgeslagen. Wij waren 
daarom zeer verwonderd, toen hij 
op zekeren Zondag er niet was. 

Juist hadden wij een lied gezon
gen, toen een knaap binnentrad met 
de boodschap, dat Willem erg ziek 
was geworden, en dat hij zoo gaarne 
zijn onderwijzer eens zou zien.) 

Onmiddellijk na de Zondagsschool 
ging ik dan ook met den jongen, 
die op mij gewacht had, mee, en 
spoedig bevond ik mij bij het bed, 
waarop Willem doodsbleek lag uit
gestrekt. Hij leed hevige pijnen. 
Toen ik een poosje met hem over 
zijn ziekte gesproken had, wees ik 
hem op de liefde van den Heere 
Jezus, en onmiddellijk antwoordde 
hij: „O, ik weet, dat Hij mij 
liefheeft!" 

„Maar hoe weet je dat," vroeg 
ik hem, „Hij laat toch toe, dat je 
zooveel pijnen lijdt, en den heelen 
dag te bed moet liggen." 

„Toch heeft Hij mij lief," ant
woordde de knaap, „want Hij stierf 
voor mij aan het kruis, en nu ga 
ik heen, om voor eeuwig bij Hem 
in den hemel te zijn." 

Nog langen tijd onderhield ik mij 
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met den knaap, en ik stond ver
baasd over het eenvoudige geloof, 
en de vreugde, waarmede hij elk 
zijner woorden uitsprak. 

Zijn ziekte duurde nog eenige 
weken voort. In al dien tijd was 
hij voortdurend bezig om voor die
genen zijner familie, die den Heere 
Jezus nog niet kenden, te bidden, 
en hen te vermanen, om toch in 
den Heiland, en in Zijn volbracht 
werk, rust te zoeken. Dikwijls sprak 
hij van de vreugde, hen allen daar
boven in de heerlijkheid weer te zien. 

Op zekeren dag, toen hij zich zeer 
zwak gevoelde, zeide zijn moeder 
tot hem: „Wanneer je te zwak bent 
om te spreken, Wïm, en ik je vraag 
of je gelukkig bent, moet je je vin
ger opsteken, dan weet ik of mijn 
kind zich verheugt, dat hij naar 
den Heiland gaat." 

Toen zijn einde naderde, boog 
de moeder zich over hem heen en 
vroeg: „Ben je gelukkig, Wim?" 
Dadelijk stak hij zijn vinger op en 
zijn lippen lispelden de woorden, 
die alleen voor het oor der moeder 
verstaanbaar waren: „Jezus, dier
bare Jezus!" 

Weinige oogenblikken daarna was 
Wim bij zijn Heiland en Verlosser 
in den hemel! 

Kindren! wilt gij ruste vinden? — 
Jezus geeft ze, Hij alleen! 

Die aan 't kruishout droeg de zonden, 
Voert u naar de rustplaats heen. 

B R I E V E N . 

Beste Neefjes en Nichtjes! 

„Zijt gij gegroeid ?" was de titel 
van een stukje, waarmee de eerste 
Zondagsschool-Vriend van dit jaar 
begon, en daarbij behoorde een plaatje, 
dat een jongen voorstelt, die tegen de 
post van de deur staat, terwijl zijn 
vader de maat neemt, om zoodoende 
te kunnen zien of hij grooter gewor
den is. Zijn broertjes en zusjes staan 
er omheen, en wachten hun beurt af 
om ook gemeten te worden. Herinnert 
ge u dat nog wel ? 

Toen ik mij nederzette om weer de, 
antwoorden op te schrijven van de 
vragen, die in de vijf voorgaande 
boekjes van dit jaar gedaan werden, 
kwam mij onwillekeurig dit opschrift 
weer voor den geest en ik zou jullie 
nu ook wel willen vragen: „Zijt gij 
gegroeid?" 

Misschien denkt ge wel: Wat be-
teekent dat nu? Wat heeft dat nu te 
maken met de beantwoording der 
vragen? Ik zal het u vertellen. 

Hebt gij al de vragen dit jaar goed 
beantwoord, dan zijt gij hierin ge
groeid, of duidelijker gezegd: vooruit
gegaan in het beantwoorden. Verleden 
jaar kwamen er in uw antwoorden 
misschien wel een of meer foutjes 
voor, of ge hadt niet alle vragen be
antwoord. Is dit nu wèl het geval, en 
zijn alle antwoorden goed, dan zijt 
ge dus sinds verleden jaar „gegroeid." 
Ik hoop, dat het bij u allen zoo is, 
want groeien, vooruitgaan, moet ge 
allen. Stilstand is achteruitgang zegt 
men wel eens, en achteruitgaan wil 
toch zeker niemand van onze lezers 
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en lezeressen! Groeien moeten we, 
steeds vooruit gaan! Nu, een ieder 
kan het aan zijn eigen werk zien of 
hij gegroeid is. Vergelijk daartoe eens 
nauwkeurig de antwoorden uit uw eigen 
schrift met die hieronder volgen. 

In ons eerste boekje van dit jaar 
kwamen zes vragen voor, die in hoofd
zaak handelen over Seth, Henoch en 
Methusalach. 

1. De naam van den zoon van Adam 
en Eva, die na Abels dood ge
boren werd, is Seth. Gen. 4:25. 

2. Seth beteekent „plaatsvervanger." 
3. Toen Enos geboren werd, begon 

men den naam des Heeren aan 
te roepen. Gen. 4 : 26. 

4. Henoch wandelde met God. Gen. 
5 : 22. 

5. Henoch werd door God opge
nomen in den hemel zonder dat 
hij stierf. Gen. 5 : 24. 

6. De oudste mensch was Methu
salach. Hij werd 969 jaar oud. 
Gen. 5 : 27. 

In het volgende werden ons 7 vra
gen gedaan, die in hoofdzaak betrek
king hebben op Noach en de ark, 
„Het eerste schip" genoemd. 

1. De Heere zag, dat de boosheid 
der menschen menigvuldig was 
op de aarde, en al het gedichtsel 
der gedachten zijns harten ten 
allen dage alleenlijk boos was. 
Gen. 6 : 5. 

2. God zou den mensch, en al het
geen Hij geschapen had, verdel
gen van de aarde. Gen. 6 : 7. 

3. Noach vond genade in de oogen 
des Heeren. Gen. 6 : 8. 

4. Noach was een rechtvaardig, op
recht man in zijn geslachten. 

Noach wandelde met God. Gen. 
6 : 9. 

5. Een ark moest Noach bouwen, 
voor hem en zijn gezin, en ook 
van de dieren wilde God een 
mannetje en een wijfje sparen. 
Gen. 6 : 14. 

6. De ark moest geheel en al ge
bouwd worden naar Gods eigen 
aanwijzingen. God gaf Noach de 
noodige opgaven voor de mate
rialen en de afmetingen. 

7. De menschen geloofden Noach 
niet, maar leefden naar hun eigen 
wil. Matth. 24 : 38 en 39. 

In No. 3 hadden we geen vragen 
uit den Bijbel maar over het Woord 
van God. Herinnert ge u nog wel, 
dat we in dezen „Vriend" iets van 
Mary Jones vertelden, die zoo vurig 
verlangde den Bijbel te bezitten? 

1. In den Bijbel. 
2. De Heilige Schrift en Gods Woord. 
3. Door God Zelf. 
4. Opdat wij onszelf zouden leeren 

kennen, maar ook bovenal de 
genade van God en den Heere 
Jezus. 

5. De Bijbel is verdeeld in het Oude, 
en het Nieuwe Testament. 

6. Over den Heere Jezus. 
7. Uw woord is een lamp voor mijn 

voet en een licht voor mijn pad. 

In het vierde boekje schreven wij 
over den eersten vloed, algemeen be
kend onder den naam van Zondvloed. 
Er waren over dit onderwerp 8 vragen. 
We geven dus hier de 8 antwoorden. 

1. Noach kreeg bevel om met zijn 
gansche huis in de ark te gaan. 
Gen. 7 : 1. 
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2. NoachdeednaaralleswatdeHeere 
hem geboden had. Gen. 7 : 5. 

3. Er gingen 8 menschen in de ark, 
namelijk Noach, zijn vrouw en zijn 
drie zonen met hun vrouwen. 
Gen. 7 : 7. 

4. God Zelf sloot de deur achter 
hen toe. Gen. 7 : 16. 

5. Noach was zeshonderd jaar oud, 
toen de zondvloed begon. Gen. 
7 : 6. 

6. Veertig dagen heeft het geregend 
op de aarde. Gen. 7 : 17. 

7. Het water kwam 15 ellen boven 
de hoogste bergen. Gen. 7 : 20. 

8. De ark is het voorbeeld van den 
Heere Jezus. 

En ten slotte het vijfde boekje, dat 
ons verhaalt wat er is gebeurd, toen 
Noach en de zijnen op Gods beve' 
uit de ark gingen. 

1. Nadat het maanden geregend had, 
gedacht God aan Noach en aan 
al het gedierte en aan al het 
vee, dat met hem in de ark was, 
en God deed een wind over de 
aarde doorgaan, en de wateren 
werden stil. Gen. 8 : 1. 

2. Noach liet een raaf vliegen uit 
het venster van de ark. Gen. 8 : 7. 

3. Een jaar en tien dagen was 
Noach in de ark. Gen. 7 : 11 
en 8 : 14. 

4. Dadelijk, nadat Noach met de 
zijnen de ark had verlaten, bouwde 
hij den Heere een altaar en of
ferde. Gen. 8 : 20. 

5. De Heere God rook den liefelij-
ken reuk. Gen. 8 : 21. 

6. God beloofde, dat Hij voortaan 
de aarde niet meer verdelgen 
zou door water. Gen. 9 : 1 1 . 

7. De regenboog. Gen. 9 : 16. 

Zoo hebben we nu al de antwoorden 
weer gegeven, en ik hoop, dat ge ze 
allen zoo ongeveer op dezelfde wijze 
beantwoord zult hebben. — Nog een 
enkel woordje tot mijn vriendjes en 
vriendinnetjes. Er zijn er onder hen, 
die in het begin trouw hun vragen 
hebben beantwoord en ze netjes in 
een schrift schreven. Dat deden ze 
de eerste maal, de tweede maal, soms 
nog een derde maal ook, maar dan 
scheen de lust te gaan ontbreken en 
lieten ze het beantwoorden geheel na. 
Dat is erg jammer, want juist door het 
geregeld beantwoorden der vragen en 
het zoeken naar de tekstplaatsen, 
raakt ge zoo goed in den Bijbel thuis. 
Ik wil het daarom diegenen nog eens 
toeroepen: Houdt vol! Ge moet ook 
in dit werk groeien, opdat ge aan het 
einde van het volgende jaar, zoo we 
dit beleven, bij het vergelijken van 
uw antwoorden ook werkelijk kunt 
zeggen: „Ik ben gegroeid." 

Uw u liefh. OOM. 

VERDWAALD. 
Ze zijn verdwaald 
't Is winter en koud. De sneeuw is 

gevallen, en de dwarrelende vlokjes 
hebben een wit tapijt gespreid over de 
aarde, waardoor alles bedekt is, en alle 
sporen zijn weggewischt. 

En daar loopen nu de arme schapen, 
niet wetende waarheen te gaan, en 
hoe zich te beschermen tegen jde ver
schrikkelijke koude, die ze zelfs door 
hun dikke vacht heenvoelen. 

Vanwaar ze komen? We weten het 
niet. Waarheen ze gaan? We weten 
het evenmin. 

Droevig en wazig ziet de maan neer 
op de arme dieren, die daar zonder 
herder voortschrijden. 
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Zonder herder. Want was die er 
geweest, dan zouden ze niet dwalen. 
Hij toch kent den weg, ook in de sneeuw, 
en met hem zouden ze veilig den war
men stal hebben bereikt. 

Arme dieren! Is er dan niemand, 
die zich over u ontfermt? Niemand, 
die u hulp biedt? 

Ja. Eén is er, Die ook u niet ver
geet. Zonder Zijn wil valt geen muschje 

ter aarde; zonder Zijn wil komt ook 
geen schaap om. 

En die Eéne zorgt ook voor u, lieve 
lezers. Hebt ge u reeds aan dien lief-
devoilen Herder toevertrouwd? Dat 
uw aller bede zij: 

„Draag me, o Herder! in Uw armen 
Als een schaapje naar Uw stal, 

Waar ik U, voor Uw erbarmen, 
Eens voor altijd loven zal!" 
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