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VOORWOORD .

„Zonneschijn in het huisgezin" is een verzameling van
verhalen uit het levee. De vertellingen zijn zorgvuldig
gekozen en zullen in den huiselijken kring gezelligheid
brengen en tevens vol nuttige leeringen zijn . Gehoorzaamheid tegenover de ouders, getrouwheid in de dagelijksche plichten, moed, vriendelijkheid, goede manieren
tehuis en overal, welwillendheid jegens ouderen en
armen, en andere grondbeginselen worden in dit boek
behandeld. Verder vindt men taf reelen uit Gods beerlijke natuur en schetsen uit het dierenrijk. Het doel deter
vertellingen is om door voorbeelden de gevolgen van
gehoorzaamheid eenerzijds, en veronachtzaming van
goede beginselen anderzijds aan to toonen . Zij zullen
dienen om steeds tot het uitleven van goede grondbeginselen aan to sporen .
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en werd zoo beschadigd, dat het nauwelijks de kust
bereiken kon. Spoedig daarna werd het door een
Deensch rooverschip aangevallen, geplunderd en samen
met de bemanning in gevangenschap naar Kopenhagen
gebracht. Bates had zich gemakkelijk kunnen vrijmaken,
indien hij zich van onwaarheden bediend had . Hier
toonde zich reeds de edele kiem, die in het hart van den
kajuitjongen verborgen lag . Hij wilde geen leugenaar
worden . Daarom verdroeg hij liever de gevangenschap
en de daarmee verbonden ontberingen dan een leugen
to zeggen.
Na zijn eindelijke bevrijding nam hij dienst op een
schip, dat op Duitschland voer . Vandaar ging de rein
weer naar Ierland en Engeland waar hij zelf s in Liverpool in handen van Engelsche wervers vigil, die hem tot
onderdaan van koning George III verklaarden . Hoewel
Bates in staat was zijn Amerikaansch burgerschap aan
to toonen, hielp hem dit alles niets . Hij werd op een
Engelsch oorlogsschip gebracht en moest de Engelsche
uniform aantrekken . Met eenige lotgenooten probeerde
Bates op een dag zijn op onrechtvaardige wijze ontnomen vrijheid terug to krijgen, door de vlucht to nemen .
Ongelukkige ijze wercen hunne plannen ontdekt,
Bates en zijne meraden ~verden voor hun voornemen
met zweepslagen bestraft en op een aader, nog strenger
bewaakt schip, overgebracht . Na een weder mislukt
plar~, werd hij op een derde schip gebracht, dat naar de
Golf van Lyon ging om daar de Spaansche vloot to helpen, die tegen Frankrijk streed .
Op deze refs had Bates allerlei gevaren en avonturen
door to waken, zoodat hij later niet genoeg Gods lief de
en bescherming prijzen kon, welke hem alleen uit zoovele
doodsgevaren gered had. Hij had verscheidene brieven
aan zijn vader geschreven, dock alle waren onderschept
geworden, totdat eindelijk en bij toeval het bericht zijner
gevangenschap den vader bereikte . Deze wendde zich
onmiddellijk tot den toenmaligen president der Vereentgde Staten, James Monroe, die dan oak dadelijk zijne
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in vrijheid stelling eischte . Dit verergerde nog meer den
treurigen toestand der gevangenen . Hem en zijne lotgenooten werd het voorstel gedaan of met Engeland tegen
Amerika to vechten of zich als krijgsgevangenen to beschouwen . Zij kozen het laatste en onder hen was onze
eerlijke Bates natuurlijk ; zij werden zoo erbarmelijk door
de Engelschen behandeld, dat zij herhaalde vluchtplannen smeedden, waarvan geen gelukte . Met 6000 andere
gevangenen werd Bates eindelijk naar Dartmoor's
gevangenis in Engeland overgebracht, waaruit hij eerst
na het sluiten van den vrede onder President Madisf ou
in Februari 1815 zijne vrijheid terugkreeg . Zoo was
Bates precies vijf jaar in gevangenschap geweest en had
gedurende dien tijd de onwaardigste behandeling onder
vonden .
Bates werd met 280 landslieden aan boord van een
naar Amerika varend schip gebracht, maar toen ze kor
ten tijd op refs waren, ontdekten ze dat het schip eerst
naar Zuid Carolina ging, honderden mijlen verder dan
waar ze moesten zijn n .l . Nieuw Engeland . Zij verzochr
ten den kapitein hen naar hun eigen land to brengen en
hen daar of to zetten, maar tevergeef s . Hun geduld was
toen ten einde en zij ontnamen den kapitein zijn commando, verkozen er een uit hun eigen midden en land
den in New Londen in Connecticut, van waar uit ze
gemakkelijk hun vaderland konden bereiken .
Met welke vreugde de terugkeer van Josef Bates in
het ouderlijk huffs begroet werd, dat hij langer dan zes
jaren niet gezien had, last zich gemakkelijk denken . Hoe
dankten de ouders den lieven God, bijzonder daarvoor,
dat Hij hun zoon voor zonden, ellende en onder de zeelieden heerschende ondeugden gespaard had . Het verblijf
van sates in het ouderlijk huffs was kort. Spoedig na
zijn terugkeer verbond hij zich als onderstuurman op
een schip naar Rusland . Gelukkig keerde hij van deze
refs terug . Op de volgende reizen had Bates meer gelegenheid op to merken hoe Gods hand hem op wonder
bare wijze uit verscheidene doodsgevaren redde .
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Bij zijn volgend bezoek daarna, huwde hij in Februari
I818 met Prudence Rije . Zes maanden daarop vinden wij
hem als eerste stuurman op een naar Zweden bestemd
schip. Hier op deze refs werden de gedachten van onzen
Bates voor de eerste maal op ernstiger dingen gericht .
Hij leerde in de oogenblikken van gevaar uit eigen beweging erkennen, dat God gebeden verhoort . Bates werd
spoedig daarop kapitein en nam de leiding van een schip,
dat naar Zuid-Amerika ging. Op deze rein besloot hij
zich alle sterke dranken to ontzeggen, en wel voor altoos,
daar hij de treurige gevolgen van onmatigheid uit eigen
ervaring zoo goed had leeren kennen . Hij werd voor
dezen nieuwen stag in de hervorming vaak door zfjn college's voor een „dwaas" of „fanatieker" uitgemaakt,
toch wilde Bates liever voor „dwaas" den voor „drinker" uitgemaakt worden . Bates legde ook (zoo vaak bij
zeelieden gewoonte) bet vloeken of en bet onnoodig
noemen van Gods naam .
Hij las en zocht ijverig in Gods woord en bekeerde zich
eindelijk geheel en al, door berouw en boete tot zijnen
God. Zoo vinden wij hem bij zijn terugkeer in bet ouder.
lijk huffs . Dezen keen bleef hij langer daar om de Gods.'
dienstoefeningen to bezoeken . De ouders van Bates be .
hoorden bij de Kongratie Kerk . In bet jaar 1827 sloot
hij zich bij deze gemeente, bekend onder den naam jongere discipelen, aan, nadat hij zich eerst had laten doopen . Hij stichtte daarna een haven of tehuis voor geheelonthouders, dat zeer veel goeds tot stand gebracht beef t
en dat als eerste onthoudersvereeniging in de Vereen .
Staten bekend stond . Hoevele duizenden gelijksoortige
vereenigingen met hetzelf de doel zijn sindsdien niet gesticht; hoeveel goeds en hoevele duizenden zielen zijn
door zulke vereenigingen van tijdelijken zoowel als van
eeuwigen dood gered ; dit zal den lezers van „Zonneschijn" bekend zijn .
Bates ondernam nu een refs . Op zijn schip had hij eai
uitgezochte bibliotheek van Christelijke boeken, die alit
mannen van bet schip vrij mochten lezers .
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Nadat hij gelukkig teruggekeerd was, zei hij bet zeemansleven vaarwel om zich geheel aan den dienst des
Heeren to wijden. Hij was nog vele jaren een der beste
predikers en schrijvers, wijd en zijd bekend . Ieder had
hem lief en eerbiedigde hem, daar hij iets in zijn persoon
had, dat onwillekeurig vertrouwen inboezemde . Jong en
oud vreesde hem, waar hij zich ook vertoonde, en duizenden, die hem gekend hebben, en die door zijn toedoen
op den rechten weg der waarheid gebracht werden,
zegenen nog heden zijn nagedachtenis .
In het jaar 1872 gaf de Heer zijn trouwen dienaar den
welverdienden rust . Zijn lijk ligt op de yolks Hill begraafplaats
s to Montery in de Staat Michigan, waar hij
naast zijne vrouw, die vbbr hem gestorven was, ligt,
totdat de groote opstandingsdag aanbreekt, blijft hij daar
slapen om dan in de heerlijkste en onuitsprekelijkste
vreugde to ontwaken !

IN DE DIEPE MIJNSCHACHT .

De oude kolenmijn van Bottford had men of gedankt,
omdat hij niet genoeg meer opleverde, nadat er meer
dan vijftien duizend dollars voor uitgegeven waren .
De tweehonderd voet diepe verlaten schacht, en een
lange tunnel in de Bottf ordbergen waren de eenig over
gebleven getuigen van de gedane arbeid .
Newman Highborn was bij het doorkruisen van het
gebergte van zijne metgezellen of gedwaald, was bij de
verlaten schacht gekomen en was in de vreeselijke afgrond gestort . Een lange sterke bergstok brak de hevigheid van de val ; hij viel en tuimelde in de diepte en
kwam terecht op een uitstekend gedeelte, waar hij, hoewel erg bezeerd en gekneusd, toch nog levend terecht
kwam.
Hoewel hij steunde van pijn, kwam er, toen hij weer
tot bewustzijn kwam, een gevoel van dank in hem op,
dat hij het er nog levend had of gebracht . Toen echter
dacht hij eraan, dat dit levend zijn hem toch niets hielp,
zoo diep in de aarde ; het scheen voor hem bestemd
to zijn, hier to moeten verhongeren . De lange urea van
de nacht bracht hij door met erover na to denken hoe
hij wel uit deze kuil zou komen, maar niets viel hem
in ; het scheen, als moest hij hier blijven en sterven.
Highborn had na zijne bevestiging, zooals zoo vele,
nooit meer naar God of Zijn Woord gevraagd, hij was
onverschillig geworden en het gebed had hij ook nagelaten . Dit alles lag hem flu zwaar op het hart, en hij
begon tot God to smeeken, to zuchten en to bidden, dat
Hij hem om Christus' wil al zijne zonden wilde vergeven
en hem uit deze diepe groeve, waar hij levend begraven
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was, wilde uithelpen, hij wilde dan met Zijn hulp een
nieuw levers beginners .
Den volgenden morgen at hij het brood op, wat hij
gelukkig in zijn zak had . De geheele ruimte van zijn
verblijf bedroeg slechts weinige voeten in het vierkant,
en hij had het spoedig in de schemer nauwkeurig onderzocht ; hoe meer hij zijne treurige positie overzag, des
to meer werd hij van zijn hopelooze toestand overtuigd,
en des to meer voelde hij zich ontmoedigd en neer-.
gedrukt. De dorst begon hem to kwellen, en er was
geen water, zelf s geen droppel, die op zulke plaatsen
anders nog wel eens of druipen.
De dag ging voorbij . De nacht kwam . Moe, hongerig
en aan alle ledematen pijnlijk, beval hij nogmaals knier
lend in een vurig gebed ziel en lichaam aan de trouwe
zorg van den Hemelschen Vader en hield Hem Zijne
belofte voor : „Roep Mij aan in de benauwdheid, en lk
zal u uithelpen, en gij zult Mij prijzen!" Toen legde hij
zich weder neer en viel in een diepe slaap .
Spoedig droomde hij, en hij droomde weer, en steeds
weer van „een wollen kous" . Het was een oude geschiedenis, die hij in zijn jeugd vele malen gelezen had,
van een arbeider in Engeland, die op een hooge fabrieksschoorsteen alleen achtergebleven was, om het stijg~r
of to breken en hierna aan een dik touw naar beneden
to komen ; toen deze zijn werk gedaan had en naar de
aarde wilde of dalen, bemerkte hij, dat men vergeten
had het touw achter to latent zoo stond hij nu hulpeloos
tweehonderd voet hovers de aarde, en niemand wist,
hoe hij naar beneden zou komen .
Het yolk liep tezamen, zijn zesjarig zoontje echter,
liep naar huffs en vertelde zijne 1Vloeder, hoe zijn Vader
in gevaar verkeerde .
De Moeder was een kordate vrouw en snelde dadelijk
naaP de plaats des onheils . Terwijl zij nu door andere
arbeidersvrouwen met tranen en gejammer ontvangen
werd, riep zij Karen radeloozen man toe, dat hij zijn
wollen kous uit zou doers en deze zou uitraf elen, waar-
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door hij een large wollen draad kreeg ; flu moest hij een
steentje aan deze dunne draad binder en dit zoo naar
beneden aflaten .
Zoo gebeurde het ; aan dit zwakke garen trok hij
eerst een bindtouwtje naar boven op, vervolgens een
sterker touw en toen een reep en tenslotte een touw,
dat sterk genoeg was om daaraan naar beneden to
glijden .
Zoo was de geschiedenis en evenzoo was ook zijn
droom . Hg ontwaakte .
Hoe kwam hij tot zulk een droom? Hij beyond zich
filet op de top van een schoorsteen ; zijn toestand was
een geheel andere . Hij beyond zich juist diep in de
aarde . Toen hij nog over zijn droom nadacht, zie daar
f ladderde een zwaluw in de schacht naar beneden en
viel naast hem op den grond ; de arme vogel was verschrikt, maar filet dood .
Plotseling ging er een gedachte door Highborn's
brein, vlug dekte hij zijn hoed over de zwaluw . Het
was wel maar een zwakke straal van hoop, maar het
was er toch eene ; misschien wilde God hem door middel
van deze zwaluw hulp en redding zenden ; want Hij
had hem bij het zien van de vogel een gedachte ingegeven, hoe hij zijn gevangene gebruiken kon .
Snel trok hij zijn schoenen en kousen uit, en raf elde
deze laatste zorgvuldig uit, de draad legde hij behoedzaam en kruisvormig over elkander, opdat ze filet in
de war zou gaan . Hij werkte ijverig, totdat beide kousen een large draad vormden . Deze bevestigde hij aan
de poor van de vogel en deed hem nog eenmaal order
zijn hoed . Nu ram hij zijn potlood en schreef op een
stukje papier :
„Ik ben in den schacht van de mijn der Bottfordbergen . Ik bid u, zendt hulp ! Newman Highborn ."
Nadat hij dit dichtgevouwen had en zorgvuldig aan
het andere eind van de draad gebonden had, gaf hij
de vogel de vrijheid . Deze fladderde een oogenblik om
Highborns hoofd en steeg toen langzaam naar boven .
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Nu kwam er een blijde, hoewel slechts een zwakke
hoop in zijn hart ; zij groeide aan naarmate de vogel
hooger steeg. De draad werd hoe langer hoe kleiner .
Zijn leven hing daarvan af . De vogel verdween ten
laatste boven de uitgang van de mijn .
Doch welke vooruitzichten had Highborn trots dit
alles? Hij huiverde bij de gedachten hoe gering daze
waren . Wanneer de vogel zich, nadat hij in de vrije
lucht aangeland was, naar rechts of naar links wendde, hoe licht kon dan de draad door hat schuren fangs
de rand van de schacht breken en hat briefje in de
groeve achterblijven !
Het vogeltje echter bemerkte, toen hij weer buiten
was, dat hat moeilijker was opzij to vliegen en daarom
vloog hij hoog de lucht in .
De drie metgezellen, met wie Highborn uitgegaan
was, hadden hem reeds fang gemist, en zochten ijverig
en bezorgd naar hem . Zij waren telkens de oude mijn
voorbijgegaan, zonder op de gedachte to komen, dat
hij daar ingevallen zou kunnen zijn . Eenmaal hadden
zij, uit louter nieuwsgierigheid, naar beneden gekeken,
maar niets gezien. Zij bespraken met elkander wat ze
flu zouden doen, toen er een zei
„Wat is dat
daar bij U, Potts?"
„Waar?, t
„Daar, nog geen drie passen van je af, rechts, een
draad garen of zoo jets . Qch, hat ligt een heel eind
ver op hat gras ." „Trek er eens aan", sprak Sam Highborn, Newmans broer .
Potts trok eraan en dertig passen van hem vandaan
f ladderde een vogel heen en weer .
„Wat! Dat arme dier zit daaraan vastgebonden! Welk
harteloos mensch kan zooiets gedaan hebben?"
„Hat is een zwaluw", zei Potts .
„Last toch eens zien, waar ze vastgebonden is" .
,,Misschien behoort ze aan iemand!"
„Toebehoorei~ of niet, ik geef het arme dier zijne
vrijheid", sprak Sam en sneed de draad door .
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De zwaluw begreep dit en steeg in een ommmecien
hoog de lucht in .
Sam volgde de draad, plotseling riep hij zijn metgezellen toe
„Kom bier Potts, aan bet eind van de draad zit een
briefje!"
Hij vouwde bet open en las luid : „Ik ben in den
schacht van de mijn der Bottfordbergen . Ik bid u, zendt
hulp! Newman Highborn ."
,,In hemelsnaam Potts! Daar onder in de mijn -levend ! Geen vijftig passen van bier . Het kan beast
niet en toch is bet zoo ."
Beide ijlden naar de schacht.
De vogel was voor een uur opgestegen, Newman
Highborn wachtte in angstige spanning . Zijn oog had
de uitgang boven bezien totdat hij uitgeput neerviel
en bet hoof d op de handen steunde . Niet lang lag hij
zoo, toen hij kleine houtspaantjes opmerkte, die rondom
hem vielen. Tegelijkertijd hoorde hij gedempte stemmen
van boven naar beneden klinken.
Hij keek naar boven en kon twee personen onderscheiden, die zich over den rend bukten, o wet verheugde hij zich!
Nog eenige angstige oogenblikken, toen viel er een
briefje naast hem op den grond . Hij greep bet begeerig
en las : „Wij zijn bier en zullen je helpen, zoo vlug als 't
maar kan . Sam Highborn en Potts."
Hij antwoordde met een luid : „hoera!" Maar bet wend
een gedempt, onbepaald gedruisch eer bet de vrije lucht
bereikte.
Een lang, bang uur verliep, -- twee, drie! de nacht
kwam, dear kwam iets naar beneden ; hij kon boven een
licht onderscheiden, en opeens voelt hij een zwaar touw
op zijn hoof d neerkomen . 0, hoe begeerig greep hij er
naar, hij legde er een stevige strik in en kroop erin . Toen
gaf hij een harde ruk aan bet touw en riep : „Trekken!"
Op
Op
langzaam, voorzichtig,
steeds hooger,
flu hangt hij stil
0! flu
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ghjdt hij weer enkele voeten terug near beneden . Ziju
hart klopt luid ; flu gaat hij weer de hoogte in ; hij ken de
sterren boven zijn hoof d zien
nog een oogenbllk
en hij is weer aan de oppervlakte
uitgeput, meat
levend, gered!
Door een enkel, klein vogeltje heeft God Newman
Highborn hulp en redding gezonden . Het is voor den
Heere niet moeilijk door veel of door weinig to helper .
Veracht daarom het kleine niet, overzie en bederf het
niet, er kon een zegen in zijn en het kon juist Gods
bedoeling zijn u daarmede to helper .
Hoewel geen engel mij hulpe bond,
Nabij de strikken van den dood,
Zoo heeft een vogel op zijn bean
Mij toch eens engels dienst gedaan .

DE MACHT VAN LEN LIED .

Len uit de vele voorbeelden van de macht van
Luther's lied : „Een vaste burgt is onze God" geven wij
bier, hetwelk onze lezers wel bevallen zal . In Berlijn
leefde een candidaat, die „zonder zorgen" genoemd
werd, want hij lies zijn God in den hemel zorgen . Frederik Wilhelm IV, had een groot welgevallen in den
altijd vroolijken jongeman en noemde hem de candidaat
sans-souci, dat beteekent „zonder zorgen". Eens schonk
hij hem een som geld voor een refs naar Jeruzalem en bet
heilige land . Het hart van „zonder zorgen" sprong op
van vreugde .
Toen hij in Jeruzalem was, zei hij tot drie zendelingen,
die met hem hetzelfde huffs bewoonden : „Morgen ga ik
de Frankenberg bezoeken!" Dat is de hoogste berg in
bet land, wiens top boven alle anderen uitsteekt . Boven
had koning Herodes, onder wiens regeering de Redder
der wereld geboren werd, zijn paleis gehad, en daarnaar
bet gedenkteeken van zijn graf . Later bouwden daar de
kruisvaarders een kasteel, zoodat bet nog heden de
Frankenberg beet, want alle Europeanen worden door
de Turken Franschen genoemd. Daar wilden flu de refslustige „zonder zorgen" been .
De oudste zendeling, die bet land en de menschen
kende, waarschuwde hem, niet alleen uit to gaan, wanneer hij niet door de Bedoeinen uitgeplunderd wilde
worden .
Maar dat gaf hens gees zorgen . Hij wandelde zingende
voort, kwam over Bethlehem, waar hij de geboortekapel
bezocht tot aan den voet van den berg, beklom dien
getroost tot aan den top .
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Daar zette hij zich neer op een grooten steen, en keek in
de diepte waar men rondom nog de ruinen van oude.
sterke muren zien kon.
Opeens stonden daar meerdere Bedoeinen voor hem,
en eer hij het wist, hadden ze hem tot op het hemd ge~
plunderd en gingen vlug met den buit er van door. Daar
zat nu de man op den o,pden muursteen; de wind blies
door zi;ne haren, maar hi; bleef wie hij was, de "zonder
%orgen".
Al zi;n zorgen waren op Dien geworpen, Die voor
zi;ne kinderen zorgen wil, en vrooli;k en luid begon hi;
te zingen en ver klonk het heen:
Een vaste burg is onze God,
Een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De Bedoeinen hoarden het gezang, ze wisten niet wat
in hun harde harten opeens kwam.
Eer dat het eerste vers ten einde was, kwam een der
roovers aangeslopen. en bracht de schoenen weer terug;
de tweede bracht zijn mantel mee; de derde zi;n kousen
en eer "zander zargen" het oude Lutherlied uitgezongen
had.lagen al zi;ne zaken weer rondom hem ap den muur.
Hij kleedde zich weer aan en met frisschen moed
alsof hem niets averkamen was, ging hi; den berg aE en
wandelde zingend en lovende de stad binnen.
Jaren daarna is hi; even welgemoed de rust binnenge~
gaan en heeft zich over den laatsten vi;and, den dood.
geu zorgen gemaakt.

DE WAARDE VAN EEN PENNING .

Len vrouw was op den terugweg naar huffs, en moest
langs een marks, wear allerlei dingen to koop waren .
Het was niet haar bedoeling lets to koopen, en ze had
ook nog maar een penning in haar geldbeurs . Toen zij
langs een klein kraampje kwam, kreeg ze lust om die
groote en heerlijke sinaasappelen to koopen, die dear uit .
gestald lagen . Zij vroeg naar den prijs en was juist van
plan om de penning, die een sinaasappel kostte, uit to
geven, toen plotseling een gedachte bij haar opkwam, die
haar noopte haar hand in haar zak to laten steken . Zij
dacht namelijk : Ik kom pas van een rijk voorziene tafel
ik heb alles gehad wet ik noodig had wet zou het nu
dwaas van mij zijn mijn laatste penning uit to geven,
terwijl ik misschien straks een arm kind tegenkom, voor
wie het een schat is . Zij ging daarom verder zonder de
vrucht to koopen . Zij moest nog een eind loopen . ., toen
zij een klein straatje voorbijging, bleef ze even staan en
voelde een onweerstaanbare drang erin to gaan . Dear
woonde een arme weduwe, die ze kende, een nette
vrouw, die met handenarbeid voor haar en hare kinderen zorgde . Zij vatte het plan op even naar haar toe to
gaan en to vragen hoe zij het maakte .
Toen zij binnentrad, zat de weduwe juist bij een klein
vuurtje en hare kinderen stonden om de heard . Zij beans .
woordde den groet van hare vriendin op gedempten
soon, en deze bemerkte spoedig, dat ze geweend had .
Dit gaf haar aanleiding op een bescheiden wijze naar
de oorzaak to vragen. „Om u de waarheid to zeggen,
Mevrouw M .", antwoordde de weduwe met verhoogde
kleur „heb ik heden mijn laatste geld uitgegeven om
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brood voor de kinderen to koopen ; ik heb wel arbeid,
maar de betaling is gedeeltelijk geschied en ik kan flu
niets meer krijgen eer dat de arbeid morgen geheel
klaar is . Voor een oogenblik is mijn oudste zoon uit de
stad thuisgekomen en hij zei, dat er op het postkantoor
een brief lag aan mijn adres, en met het stempel van mijn
geboorteplaats . Die brief kan van het grootste gewicht
zijn, maar ik heb de penning niet om hem of to halen, ik
ben bij mijn buren onbekend en wil door leenen mijn
armoede niet gaarne verraden . „Ach, wat spijt het me flu
toch", zei de vriendin, „dat ik flu moet zeggen, dat ik
op het oogenblik niet meer dan een penning bij mij heb ;
maar het zal misschien genoeg zijn, dat gij de brief in
handen krijgt ."
De brief werd gehaald . Hij was door de zuster van
haar vader, een goede en vrome vrouw, geschreven .
Deze verzocht haar weer naar haar huffs terug to komen,
waaruit zij door Karen vader verdreven was, omdat zij
een armen man getrouwd had . De oude heer, schreef de
tante, was nu zeer ziek en kon ieder oogenblik sterven .
Hij heeft over u gesproken en schijnt u goed gezind to
zijn en wanneer gij flu viug komt, kunt gij u met hem nog
verzoenen en met uw vijf kinderen nog weer in goeden
doen komen .
Er was geen tijd to verliezen . De weduwe, die haar
arbeid wel zoo regelen kon, ging dadelijk op weg en
legde dien in drie uren to voet af . Omtrent to middernacht daar aangekoinen, betrad zij voor de eerste maal
na 12 jaren den drempel van de prachtige wooing van
haar vader, waar zij door hare goede tante met tranen
ontvangen werd . Hoe moe en uitgeput zij ook van de
refs was, verlangde zij toch voor alles haar ouden vader
nog eenmaal to zien, eer hij stierf ; zlj snelde naar zijn
kamer, sloop zachtjes naar zijn bed en zonk daarvoor
op hare kniei n neer met de bede om vergeving en om
zijnen zegen . De stervende vader was niet bij machte
haar verzoek to weigeren. Hij keek naar zijn beproefd
kind, wier wangen ingevallem, en van zorgen doorploe$d
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waren, en al het gebeurde was op eenmaal vergeten ; hij
strekte zijn zwakke armen naar haar uit,en na een lange
reeks van jaren zonk zij opnieuw aan zijn hart .
Bij het aanbreken van de morgenschemering stierf de
oude vader, nadat hij eerst nog een toevoeging aan zijn
testament gemaakt had, waarin hij zijne dochter en hare
kinderen tot erf genamen van het grootste gedeelte van
zijn uitgebreide goederen maakte . Sedert then leef de de
arme hemdennaaister, die reeds op weg was zich in het
graf to naaien, in welstand en aanzien en werd door
rijk en arm geacht ; hare kinderen, goed opgevoed en
onderwezen, beloof den haar eer en vreugde to bereiden .
In hare kamer echter stond op de schoorsteenmantel een
doorzichtige, vergulde vacs, waarin een penning lag, en
dikwijls herinnerde zij er hare vriendin aan, dat zij door
middel van zulk een klein geldstuk flu in een stand ge

komen was, die haar in staat stelde vele w eldaden. to
doen, waarvoor honderden harten haar dagelijks zegen
den .
Wie bewondert hier niet met dank jegens God den
weg der voorzienigheid! Wie wil Hem niet in alle om~
standigheden en toestanden zijns levens in deemoed en
geduld kinderlijk vertrouwen!

tea vaa s waarin
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penning
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DE MACFIT DER LIEFDE.

Een getrouwe dienstknecht des Heeren, Rev . Aitkens,
die in den dienst Zijns Meesters grijs geworden was,
had eens in een dorp in het Zuiden van Engeland een
bijeenkomst geleid .
Nadat hij Jezus, den Gekruisigde verhoogd had en de
zielen gebeden had om toch de zonden na to laten en in
wear geloof zich ears den lieven Heiland over to geven,
verzocht hij diegenen onder de toehoorders, die wensch
ten zalig to worden, of die nog verder onderwezen wil
den worden, om in de zeal achter to blijven, opdat er
persoonlijk met hen gesproken kon worden . Hij zelf ging
wegens zijn ouderdom en zwakheid een oogenblik rusten
en gaf de leiding van de latere bijeenkomst over aan
een bevrienden prediker benevens eenige getrouwe
medearbeiders . Onder de personen, die achtergebleven
warm beyond zich een jong meisje, dat zich door hear
onordelijk en brutaal uitzicht dadelijk deed opvallen . Een
godsdienstige vrouw ging near hear toe en vroeg hear
of zij al reeds met den lieven Heiland bekend was .
„Neen , antwoordde zij op barschen toon .
„Wil je Hem den niet graag leeren kennen?
„Neen.
„Wilt u den ook niet, dat men met u over uw zielen
heil spreekt?
„Neen.
„Waarom ben je den in de zeal achtergebleven?
„Ik wilde flu alleen maar eens zien, wet men eigenlijk
in zoo n bijeenkomst doer wear de menschen altijd zoo
weenen , en daarop brak zij in een luid gelaeh uit .
Eenige andere manners en vrouwen kwamen naderbtj
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en trachtten een gesprek met haar to beginners ; maar sj
wees alien met dezelf de brutale antwoorden terug en
werd steeds spottender . De prediker, die de leiding had
verzocht haar vriendelijk de zaal to willen verlaten, omM
dat zij de anderen stoorde .
„En ik blijf toch , riep ze luid lachend uit .
In dien tusschentijd was de oude grijze dienaar weer
teruggekomen om to zien of er nog arbeid voor hem was .
Hij bemerkte spoedig het jonge meisje en vroeg of er
reeds met haar gesproken was .
„0 ja was het antwoord, „ wij hebben het alien al
geprobeerd tot haar hart to spreken : maar zij is geheel
en al verhard . U moet uw kostbaren tijd niet aan haar
verspillen .
De oogen van den dienstknecht van Christus vulden
zich met tranen, want in zijn hart weerspiegelde zich jets
van de buitengewone liefde van zijn Meester .
„0 neen , zei hij, „zoo moet u niet spreken, zij kan
nog gored worden .
Toen ging hij naar hot meisje toe, legde zijn hand op
hare schouder en zei met onbeschrijflijke weemoed en
liefde : „Mijn arm schaapje!
Nauwelijks had hij doze woorden uitgesproken of zij
barstte in luid geween uit . Zij viol op hare knieen en
snikte lang. Toen zij weder spreken kon, warm hare
eerste woorden een gebed om redding .
Gij dienstknechten en dienstmaagden des Heeren,
wat konden wij meer uitrichten voor onzen Koning ais
wij meer liefde bezaten! Maar de liefde is een gave ;
onze God wil ze ons gaarne schenken . Laten wij onze
harten er voor openers! Laten wij ze van al hot andere
ontledigen! Deze oude dienstknecht Gods behaalde hier
de overwinning, daar hij meer liefde bezat dan de ande
ren.

HET LIED DAT MOEDER ZONG .
Kort geleden las ik van eene Amerikaansche zangeres
die zoozeer van de waarheid van Gods woord door
drongen was geworden, dat zij een werkelijke Christin
wilde worden. Zij kon haar beroep niet meer uitoef enen,
en wendde zich tot den directeur van haar gezelschap
en verzocht hem haar to ontslaan . Deze echter wilde
hiervan niets weten . De jonge dame bezat een zeer
schoone stem en was in de geheele stad gelief d . „Uw
contract bindt U , verklaarde hij, „en ik sta erop, dat gij
uwe verplichtingen tegenover mij nakomt .
De avond, dat zij weder zingen moest, brak aan . De
jonge vrouw beyond zich in een onbeschrijfelijke opge
wondenheid. Zou zij de genotzuchtige menigte wederom
een van hare lichtzinnige lief desliederen voordragen?
Reeds bevindt zij •z ich op het podium . Reeds is zij met
stormachtige bijvalsbetuigingen begroet geworden . Daar
neon
het wil niet gaan . De pianiste, die haar vraagt,
welk lied zij zingen wil, antwoordt zij, dat zij heden iets
zonder begeleiding zingen wil . En dan vangt zij met
haar voile welluidende stem een van de geestelijke lie
deren aan, die haar sedert zij tot het geloof gekomen is,
zoo lief geworden waren .
De menigte was als verstijfd ; Een geestelijk lied op
deze plaats en uit dezen mond! Hoe zou men zoo iets
verklaren? De directeur hoorde het vol woede aan . Hij
was het liefste dadelijk op de zangeres losgestormd en
had haar van het podium weggerukt . De zangeres echter
lies zich niet storen, zij zong van den „Rots des Heils ,
die ons in Christus geopend is, geen woord van wrevel
wend gehoord, integendeel . „Een plechtige stilte heersch
te er in de zaal , zooals het bericht luidde .
De heeren lieten hunne sigaren uitgaan, en de dames
legden met sidderende handers hunne tooneelkijkers
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neer. Men zag vele bleeke, verschrikte gezichtea in de
zeal .
De zangeres zong rustig verder en kwam aan het
tweede vers
Zij het worst len ook mijn deel
Vlieten mijne tranen veel,
Delgen ken alleen mijn schuld
Heer, Uw genade en geduld.
Nauwelijks was zij bij het derde gekomen, waarin
staat
Dear ik den niets brengen ken,
Vlij ik aan Uw kruis mij aan .
of een heer uit de voorste rij sprong op en riep luid in
de zeal : „Mijn God, dat ken ik niet langer uithouden .
Dit is het lied, dat mijne moeder altijd zong . En met
deze uitroep stormde hij de zeal uit, en vele anderen
voigden hem .
Toen het lied teneinde was en de kunstenares van het
podium kwam, ontstond er natuurlijk een opgewonden
scene . De directeur stortte zijn voile toorn over de jonge
dame uit en overlaadde hear met verwijten en beschim
pingen. Iemand, die hem op dergelijke wijze geblameerd
had, kon hij niet langer gebruiken . Zij moest vlug maker,
dat ze wegkwam . Hij wilde hear niet meer zien .
De zangeres lies zich dit niet tweemaal zeggen . Rustig
ram zij hare hoed en mantel en ging near hear huts .
Dear gekomen dankte zij God, dat Hij hear zoo genadig
bijgestaan had . Zij was dien avond het gelukkigste
meisje uit de geheele stad .
Of niet ook anderen door hear geiukkig zijn gewor
den? Wij twijfelen er niet aan . De zaak heeft natuurlijk
groot opzien gebaard . In de geheele stad sprak men er
over. En het zou toch onbegrijpelijk zijn, als niet de een
of andere daardoor tot bezinning gekomen was . Zeker
is dat het de heer, die uitriep, „dat is het lied dat mijne
Moeder zong , diep heeft geschokt . De onverwachte
herinnering aan zijn misschien reeds lang gestorvene
moeder zal hem op zijn lichtvaardigen weg en op den
wegg des levees hebben doers zien.

BEN MERKWAARDIG LEVENSBEHOUD
VAN Dr . JOHANNES BRENZ .

Johannes Brenz geboren 1499 in Hall in Swaben ,
de hervormer van Wurtembe~g, had door zijn grooten
ijver en vele gewichtige bemoeiingen voor de hervorr
ming de opmerkzaamheid en de haat van keizer Karel
V en van de Roomschen tot zich getrokken .
Hij trachtte op de universiteit in Tubingen, waarheen
hij door hertog Ulrich in 1534 beroepen was, meerdere
verbeteringen en in het land de evangelische kerkver
ordening in to voeren . Toen de Schwalkaldische oorlog
uitbrak en Hall in 1547 door de troepen van den keizer
ingenomen werd, gaf de wreede hertog Alva, die aan de
spits stood, het bevel zijn wooing to bestormen en hem
dood of levend over to leveren. Nlaar hij ontkwam met
de zijnen gelukkig door de achterdeur, terwijl de Spaan~
sche soldaten door de voordeur naar binnen drongen .
Een nog grooter gevaar dreigde hem in het jaar 1548,
toen de keizer vertrouwend op het geluk van zijn legers
bij het sluiten van den vrede het Interim wilde invoeren .
Dit was een voorschrift, waarbij alle evangelischen zich
moesten schikken in een godsdienst, die den roomschen
seer nabij kwam, totdat een algemeene kerkvergadering
gehouden kon worden . Men had hierbij echter geen
ander doel, dan de protestanten zoo langzamerhand
weder onder het roomsche juk to brengen .
Brenz, die met de meesten dit interim verwierp en het
openlijk Interitum d .w.z . de ondergang van de protes
tanten noemde, werd daarom door den keizer ter dood
gezworen . Deze zond daarna den Spaanschen kardinaal

Granvelle, een aartsvijand van de evangelische waar*

26
held, om hem met list machtig to worden . Daar dit niet
gelukte, wend het met geweld geprobeerd. De kardinaal
riep de geheele raad to zamen en liet hen een eed zweren
om niets to vertellen . Hierop toonde hij hun de volmacht
van den keizer om Brenz gevangen naar Augsburg to
brengen . Wanneer zij nu, voegde hij erbij, tot de uitvoe
ring van dit voornemen meehielpen, dan zouden zij in
de buitengewone gunst van den keizer komen : wanneer
zij hem echter zouden tegenwerken, dan zou de geheele
stad het zwaar to verduren krijgen .
Alle raadsheeren waren zeer ontsteld en moisten niet,
moat zij doen zouden . In hunne oogen was het flu met
hunne trouwe Brenz gedaan . Maar God die de Zijnen
het meest nabij is, wanneer de nood het hoogst is, had
reeds in Zijne voorzienigheid een onverwacht middel
tot zijne redding klaar . Een der raadsheeren had zich
verlaat en kwam eerst in de raadszaal binnen, toen de
overigen reeds beeedigd waren . Gelukkig bemerkte de
kardinaal hem niet, die juist in de grootste ijver het
keizerlijk bevel inscherpte .
Na het sluiten der vergadering zond hij oogenblikkeM
lijk een brief aan Brenz door den prediker Isemann,
zijnen trouwsten vriend, waarop de woorden : Fuge, f uge
Brenti, cito, citius, citissime! d.w.z . Vlucht, vlucht,
lieve Brenz, zoo snel als u maar mogelijk is!
Het was de 24 ste Juni en Brenz zat daar zij een
feestje hadden juist aan de vroolijke familiemaaltijd
die hij bereid had, toen Isemann met de onverwachte
boodschap binnentrad . Dadelijk stond hij op, trok een
bout kleed aan en ging, terwijl de dischgenooten dachr
ten, dat hij een gevaarlijke zieke ging bezoeken, met
Isemann de stad uit . Onder de poort ontmoette hem de
keizerlijke gezant, die hem, daar hij hem niet kende,
vroeg waar Brenz woonde . Brenz gaf hem zijn eigen
adres op, en ging de poort uit . Lang dwaalde hij flu
voortvluchtig in het land rond, en had met allerlei wederr
waardigheden van een verdrevene to kampen, eer hij een
toevluchtsoord kon vinden . Op den dag verborg hij zich
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in dichte bosschen en s nachts troostte hij zijne bedroef
de f amilie, die zich in een dorp ophielden en die door
de goedheid van een graaf onderhouden werden . Ein
delijk nam hertog Ulrich van Wurtemberg hem op en
liet hem door een van zijn getrouwe dienaars in veilig
held brengen, en gaf dezen de opdracht, dat, wanneer hij
van de zijne van den keizer ondervraagd werd hij Brenz
verblijfplaats niet bekend moest waken . Hij werd op den
burcht Hohenwittlingen bij Urach gebracht, waar hij
aan zijne verklaring van hat boek der psalmen arbeidde .
Daar de navorschingen naar zijn verblijf onophoude
lijk werden voortgezet, en de strengste bevelen werden
gegeven om hem dood of levend over to leveren, voelde
Brenz zich ten laatste niet wear zeker in zijn toevluchts
oord en vluchtte in hat geheim naar Straatsburg en
Bazel. Toen nu hat keizerlijke bevel tot zijn gevangen
neming ophield, en de Spaansche troepen uit Wurtem
berg wegtrokken, snelde Brenz, naar zijn vaderland om
de kinderen, die door den dood van zijne vrouw weezen
geworden waren, to zien en die hij wilde verzorgen . Met
vreugde nam de hertog hem op en liet hem alle voor
middagen in zijn eigen kamer arbeiden . Spoedig echter
dreigde hem een nieuw gevaar en nog wel het grootste,
waaruit de hand Gods hem ook flu wear redde.
Men had verraden dat Brenz teruggekeerd was . Een
Spaansche ruiterschaar kreeg hat bevel, hem op to zoe
ken . De overste hiervan had aan den Beierschen keur
vorst in Munchen aan taf el hat bevel medegedeeld . Een
verwante van Ulrichs gemalin hoorde hat in alle stilte
aan, sloop ongemerkt van taf el en zond, daar zij inner
lijke achting voor Brenz had, onverwijld een ijlbode naar
hertog Ulrich met een brief, waarin zij hem hat gevaar
bekend maakte en dat een ruiterschaar reeds op wag
was om hem to zoeken. Ulrich lies, daar er geen tijd to
verliezen was, Brenz nog last in den nacht roepen . Hij
sprak hem ongeveer aldus aan : „Voor apes, wat ik ten
laatste nog van u wil, lieve dokter, verzoek ik u, dat u
op apes wat ik vraag, geen geluid nosh antwoord geeft.

Zs
Spreek dus niet, hoor slechts en doe was G o d u zegt.
1k bars met u in het nieuwe gevaar. Toen las hij hat
briefje voor en voegde erbij : „Nu, ik wil gears schuld aan
uw bloed hebben ; does, was u hat baste dunks en reds u,
zooals gij wilt en kunt . 1k kan en mag je niet zelf her
bergen; want ik wil hat vrij met een eed kunnen bekrach
tigers, dat ik niets van u weet ; ga daarom in Godsnaam .
Hij behoede uw levers!
Hoe verrassend en schokkend dit bericht ook voor
Brenz was, zoo vermande hij zich toch snel in hat ger
loof, groette den hertog en ging zwijgend heen. De her
tog riep hem nog diepbewogen na : „Wanneer God u lief
is, dan zal Hij over uw levers waken .
Op den terugweg verhief de geschokte geloofsman zijn
oogen en zijn hart in een stil gebed ten hemel, wierp
zich toen, thuisgekomen zijnde op de knieen en beval
zich aan God aan in een ernstig en geloovig gebed .
Toen hij opstond was hat hem, als sprak er iemand tot
hem: „Neem een brood made en ga naar hat berken
woud nu de zoogenaamde bovenstad in Stuttgart , en
waar gij de bovenste huisdeur open vindt, ga daar bin
nen en verberg u onder hat dak . Hij nam dit als een
goddelijke aanwijzing~ aan, nam een brood onder den
arm en ging heen . Hij vond alle huisdeuren behalve de
laatste gesloten . Hij ging er binnen en zonder door
iemand opgemerkt to worden tot onder het dak, waar
hij tusschen een dakspant en hat dak op handers en voer
ten rondkruipend zich verstopte . Reeds den volgenden
dag rukte de keizerlijke overste de stad binnen, lies de
stadspoorten en alle uitgangen bezetten en verlangde
van den hertog de uitlevering van Brenz . Op zijn bewer
ring, dat hij onder eede kon verklaren, dat hij niets van
Brenz wist, beval de Overste een strange huiszoeking,
die voile 14 dagen duurde .
Brenz hoorde vanaf de straat de gesprekken van de
lieden over den gang van hat onderzoek, totdaf zijn
vijanden den laatsten dag ook in hat huffs kwamen, waar
hi verborgen was . Op de knieen liggend en biddend,
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hoorde hij het wapengekletter en eindelijk de gerechts
dienaars langzaam van kamer tot kamer en van trap tot

trap gaan, totdat zij ten laatste ook zijn verblijfplaats
naderden . Hij hoorde de sabels door het rieten dak ste
ken en moest zelf s een steek, die van boven kwam, ont
wijken.
Hoe het hem to moede was, toen alle hoeken van de
zolder doorzocht waren, dat last zich nauwe~ijks indenr
ken . Eindelijk hoorde hij tot zijne groote vreugde het
commando : „Gaat, ook hier is hij niet!
Spoedig daarop meldde de overste den hertog de uit
slag van zijne doorzoeking en voegde erbij, dat hij zelf
niet geloof de, dat hij in Stuttgart was en gaf bevel tot
den afmarsch op den volgenden dag . Ire troepen trok
ken nu af . Maar hoe had Brenz veertien dagen zonder
drinker van een brood kunnen lever? God, die eenmaal
ten tijde van de gruwzame vervolging van Izebel en
Achab den prof eet Elia in het lever behield en hem door
de raven aan de beek Krith lies spijzigen, en de weduwe
in Zarpath door een wonderbare vermeerdering van
levensmiddelen geruimen tijd gevoed heeft, diezelfde,
trouwe, almachtige Helper en Beschermer had een kip,
evenals daar de raven bevel gegeven hem to verzorgen .
Op den eersten morgen kroop een kip tusschen de
spant en het dak en legde een ei vlak bij zijne voeten .
Toen ging zij, geheel tegen de gewoonte van de kipper,
zonder to kakelen, weer weg . Brenz ram het ei, speed
er een suede brood bij en dankte God van harte voor
dezen maaltijd . Den volgenden dag kwam de kip weer,
en zoo veertien dagen achter elkaar altijd op denzelfden
tijd, zoodat hij dagelijks een goede maaltijd genoot .
Merkwaardig was het, dat de kip den vijftienden dag
niet meer kwam, toen Brenz door de menschen op de
straat hoorde zeggen : „Nu zijn ze weg! Hij bleef voor
alle zekerheid tot den avond in zijn schuilplaats en bracht
de rest van den dag door met danker en lovers . Toen
het donkey geworden was, kroop hij to voorschijn, kwam
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ongemerkt ult bet huffs en snelde dadelijk naar den

hertog .
Deze vertrouwde nauwelijks zijn oogen . „Hoe is het
u dan gegaan beste dokter! was zijn eerste vraag .
„Goed , antwoordde Brenz . „Wie onderhield u dan dien
langen tijd? „God , waarna hij de geschiedenis met de
kip vertelde . „En hoe ontkwam u de Spanjaarden? voer
de hertog voort . „Ook goed, want God heeft mij be
schermd , was het antwoord . De hertog antwoordde :
„Ditmaal had ik heusch de hoop voor u opgegeven
en gij? „Ik ook, was Brenz antwoord . Nu bracht de
hertog hem naar het venster, knielde neder en verzocht
Brenz God to loven met hem voor deze zichtbare red
ding uit zijns vijands handen .
De hertog vond het echter toch niet raadzaam hem
flu bij zich to houden, maar maakte hem, om hem voor
gevaren to vrijwaren tot opperschout in Hornberg, waar
hij onder den naam van Ulrich Aengster twee jaren lang
dienst deed . Zijn christelijke en godvreezende wandel
maakte hem daar door iedereen bemind . Vaak bezocht
hij de kerk en trachtte hij op de geestelijken in to wer
ken.
Toen de Passauer Vrede gesloten werd, durfde Brenz
weer vrij op to treden en werd flu tot stadskeurmeester
benoemd, in welke hoedanigheid hij de hervorming in
Wurtemberg voleindigde en onder rijken zegen mocht
arbeiden tot aan zijn dood in het jaar 1570 . Aan hem
werden de woorden van Psalm 91 op heerlijke wijze
vervuld.

EEN EDELE PIONIER DER WAARHEID.

Het is een grootsch schouwspel, jonge lieden to zien,
die door alle mogelijke invloeden omgeven zijn, waar
door zij van God worden of getrokken en waardoor zij
naar de wereld getrokken worden, en dan toch weer~
stand bieden aan de verleidingen van den vijand en hun
geheele leven aan den dienst der waarheid en Gods werk
wijden . Wij zien dit steeds wear in alle landen, waarin
ons werk begonnen is.
Zonderling en ook treurig is hat echter, plat, terwijl
zulke jongelieden hun plaats voor God innemen, trots
alle afkeerige invloeden in hun omgeving, eenige andere
jongelieden, die onder den invloed der waarheid Gods
opgevoed zijn, en wiens vaders en vrienden gesmeekt en
vermaand hebben de waarheid vast to houden, hier en
daar hun hoop op hat eeuwig leven wegwerpen terwille
van posities in de wereld of wereldsche genoegens . Het
is waarlijk een armzalige ruil .
De geschiedenis van den jeugdigen graaf Zinzendorf
toont aan hoe de lief de Gods hem tot overwinnaar
maakte over alle verzoekingen en pogingen om een
rijken,, talentvollen jongen edelman in den dienst der
wereld to trekken . Hij was edel door de genade Gods,
van karakter, zoowel als door zijn geboorte .
Gravin Huntington dankte God voor den letter „m
in de Engelsche tekst ,,Not many noble are called
,,Niet vela edelen zijn beroepen ,1 Cor. 1 :26 Zonder
daze letter zou de tekst luiden : ,,Not any noble , enz,
Geen edele , enz. Vary adellijke geboorte en uit de
hoogste kringen van Engeland zijnde, rekende zij hat
ch ala de hoogste aardsche ear, zich bij de deemoe&ge
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zoekers naar God aan to sluiten in de eerste dagen van
het ontstaan van de Methodisten . Hoewel deze lieden
door de maatschappij en de populaire kerken veracht
werden, sloot deze deemoedige vrouw zich bij hen aan
en hield het voor de hoogste eer zich voor den troop
Gods to buigen en aan t einde haar naam onder diege
pen to zien, die gehoor geven aan den roep des Heeren,
als Hij komt.
Hoewel er nooit vele machtige of vele edelen aan den
roep Gods gevolg gegeven hebben, heef t toch steeds de
deur tot het dienen van God opengestaan voor lieden
van edele geboorte en hoogere levenspositie . Graaf Zin
zendorf vond zijn gemeente en zijn levenstaak onder de
vervolgde landbewoners in 1V hren, voor wien hij een
leider en organisator in het groote zendingswerk was .
Hij wend in het jaar 1700 in Dresden, Duitschland ge
boren, en verloor reeds op zeer jeugdigen leef tijd zijne
ouders . Reeds van zijn prilste jeugd of scheen zijn hart
voor edele invloeden vatbaar, en daartoe aangetrokken
to zijn . ,,In alle dingen, die mij overkwamen , schreef
hij uit zijn kinderjaren, ,,was mijn eerste gedachte steeds
„Wat zou Moeder het beste bevallen?
Hij werd het allereerst opgevoed bij zijn grootmoeder .
Evenals de grootmoeder van den jongen Timotheus,
Lois, uit het oude Lystre, wijdde ook Baronesse van
Gersdorf von Hennersdorf zich aan het inprenten van
het principe van gerechtigheid in het hart van Karen
kleinzoon.
Aangaande zijn eerste ervaring, die hij in de waarheid
had, zei Graaf Zinzendorf
„Het was in Hennersdorf, toen ik nog een kind was,
dat ik de lieve Heiland leerde lief hebben . Als kleine
jongen maakte hij een beschreven verbond met den
Heere : „Zijt Gij mijn lieve Heiland, en ik wil de Uwe
zijn . En hij bleef dit als knaap gemaakte verbond trouw .
Om hem voor zijn hoog ambt in de Staatsdienst voor to
bereiden, zooals zijn voorvaderen die bezaten, zonden
zijne voogden hem naar Halle . Daar verzamelde hij verr
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schillende ernstige jongelingen om zich en vormde een
gezelschap van hen, dat hij de „Orde van het rnosterd
zaad noemde . De gelof to van het gezelschap had als
doel : „Christus in handel en wandel na to volgen, zijn
naasten lief to hebben en naar de bekeering van Joden
en Heidenen to trachten . Dit was „het mosterdzaad van
het zendingswerk , dat in latere jaren zich ontwikkelen
zou in de groote 1Vlahrerische zendingsbeweging .
Zinzendorf liet zijn boeken niet ongebruikt liggen .
Hij was een ernstige vorscher . Van Halle ging hij naar
Wittenberg, daar zijn Oom hoopte, dat hij daar lets van
zijn godsdienstige ideeen verliezen zou, die in den weg
schenen to staan van de eerzuchtige plannen, die zijn
vrienden voor hem hadden . Vervolgens maakte hij een
refs door Europa terwille van zijn opvoeding, waarbij
hem veel geld ten dienste stood, om het voor genoegens
uit to geven, waaronder het leven in de hoogere kringen
van Parijs begrepen was . Men verwachtte, dat dit den
jongen Zinzendorf meer in de maalstroom van het ge
zelschapsleven en der politiek zou trekken. Dit alles
kwam den graaf echter leeg en onbenullig voor en hij
wilde niets tusschen zich en zijnen Heiland laten komen .
Hij hield zijn aangegaan verbond : „Zijt Gij mijn lieve
Heiland, en ik wil de Uwe zijn .
Een tijdlang was hij rechter en lid van den Saksisehen
Raad ; maar zijn hart was steeds op het werk des Heeren
gericht . Hij vond zijn werk, door een schare verbannen
Christenen uit MV hren, die op zijn landgoed toevlucht
zochten. Dit waren mannen naar zijn hart . Verheugd
stemde hij er in toe, dat zij zich op zijn land zouden
nederzetten, en het kleine dorp Hernhut werd gesticht
onder de hoede des Heeren . Dit waren de lieden, die
georganiseerd en als zendelingen naar de donkere plaat
sen der aarde gezonden zouden worden. Aan dit werk
wijdde de graaf het geheele overige deel zijns levens.
Zijn gemalin, gravin Dorothea, stood hem in al zijn
arbeid als edele helpster ter zijde . Op hun huwelijksdag
voegden zij op de trouwacte erbij, „dat zij beiden bereid
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zouden zijn, op hat oogenblik dat de Heere hen zou be
roepen hun zending to aanvaarden, de pelgrimsstaf tar
hand to nemen, era den spot en hoop der menschen to
verdragen.
Dit is nu niet een schets van de levensloop van graaf
Zinzendorf, maar hat doet een blik slaan op een man,
die de verheerlijking Gods en de bevordering van Zijn
werk tot levenstaak maakte. Hij bezat rijkdom, een
hooge positie, alias wat een mensch tot een gemakkelijk
leven in een geeerde plaats onder de menschen kon ver
lokken .
Hij bezat buitengewoon goad verstand en was een
flinke verschijning. Maar hij was een der edele men
schen Gods . De Mahrerische zendelingen, die bereid
waren, hun leven op to of f eren, hetzij in arktische ge
bieden of in hat hartje der tropen, vonden in hem een
organisator en leider naar hun hart . Hij was hier en daar
in Europa, in Amerika, in West India altijd onderweg
en immer aan den arbeid .
Terwijl hij in Amerika was, in hat jaar 1741, ver
klaarde hij aan de Mahrerische gemeente to Bethlehem,
Pennsylvania, dat hij gedurende langen tijd de zevende
dag der week ais Sabbath of rustdag gehouden had ; en
na volkomen bespreking der gronden ervoor en de te
genwerpingen er tegen ward er gezegd, dat die ge
meente in overeenstemming hiermede dien dag vierde .
Zijn levensbeschrijving vermeldt ons, dat hij gewoon
was den Sabbat to houden . Bij een zekere gelegenheid
ward hij in Pennsylvania gearresteerd, omdat hij op
Zondag aan een kerklied geschreven had, hij ward vol
gens de oude koloniale zondagswetten bestraft . Hoewel
hij oogenschijnlijk de gewichtigheid van de SabbatwaarM
heid niet ten voile verstond, is hat toch interessant, to
weten, dat daze zendingspionier een Sabbatvierder was .
Hij was de eerste blanke, die zijn voet in hat Wyo
mingdal in Pennsylvania zette, waarheen hij met zijne
dochter en eenige metgezeilen ging, om de zendingsar
beid onder de Schawaneezen to beginners . De Indiana
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waxen zeer achterdochtig en zij waxen zeer belust op dat
wat hen niet toebehoorde . Zij vroegen den graaf om al
zijne knoopen ,totdat hij zoover was, dat hij zijne klee
deren met banden moest vastmaken . Het gezelschap leed
zeer veel ,tengevolge van het gebrek aan voedsel ; maar
zij bleven aan den arbeid en trachtten de Indianen voor
J ezus to winnen . Intusschen was Zinzendorf bezig met
schrijven of dichtte in de eenzaamheid van het oerwoud
christelijke liederen .
Er zijn verscheidene geschiedenissen bekend gemaakt
over de redding van Zinzendorf van vergiftige slam
gen, en uit de handen van moordenaars, terwijl hij in de
legerplaats der Chawaneezen was . Charles Miner
schrijft in zijn „Geschiedenis van Wyoming het vo1
gende
„Zinzendorf was alleen in zijn tent en zat op een
bundel droog onkruid, die zijn bed vormde, en was met
schrijven bezig, toen de moordenaar naderde, om zijn
bloedig werk uit to voeren . Het was nacht en doordat
de Septemberlucht koel was, was er een klein vuurtje
aangelegd . Een van een beddelaken gemaakt gordijn, dat
aan spelden opgehangen was, vormde de eenige beschutr
ting van de tentopening . De hitte van het vuur had een
groote ratelslang doen ontwaken, die niet vex weg in
het onkruid lag, en om nog meer van de warmte to
genieten, kroop het reptiel langzaam de tent in en kroop
onopgemerkt over Zinzendorf s beenen . Buiten was
alles stil en rustig, behalve het zachte murmelen van een
beek, die ongeveer een mijl verder naar beneden stroonl •
de. Juist op dit oogenblik naderden de Indianen zachtjes
de deur van zijn tent en langzaam het voorhang opzijde
trekkend, zagen zij den eerwaardigen man stil naden
kend zitten, to zeer in gedachten verzonken om noch hun
komst, noch de voor hem uitgestrekte slang op to mer ,
ken .
„Bij zulk een aanblik sidderde zelfs het hart der wilden
er voor terug zulk een vreeselijk jets to doen ; zij snelden
naar het dorp terug en deelden hun rasgenooten mede,
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dat de groote geest den blanken man beschermde, x ant
zij hadden hem gevonden, terwijl er maar een bedlaken
als deur diende, en een groote ratelslang over zijn beenen
Bleed, zonder to trachten hem to kwetsen . Deze omstan
digheid, tezamen met de spoedig daarana plaatshebbende
aankomst van Conrad Weiser, verzekerde hem van de
vriendschap en het vertrouwen van de Indianen .
Deze Conrad Weiser was ook een Sabbatvierder en
een man, die in de kolonien een groot aandeel nam aan
de Indianenaangelegenheden . Dit was in het jaar 1742 .
Het volgende jaar keerde Zinzendorf naar Europa terug
en zette daar zijn werk als algemeen leider van het zen
dingswerk „de Nlahrerische broeders voort, tot aan
zijn dood in het jaar 1760 . Hij had een zeer werkzaam
en nuttig leven achter zich en van zijn kindsheid of tot
aan zijn dood toe was het aan God gewijd geweest .

DE ROEP VAN DEN KWARTEL .

Mijn eerste standplaats, vertel
de een Prediker, die ik kreeg, was
een dorp, waar een woest en
tuchteloos leven heerschte, en
men geheel van het Evangelic
vreemd was . Het eerste levens
teeken, dat ik ontdekte, nadat ik
een tijdlang daar was en bijna
Waar wilt gij been ?
den cooed verloren had, was, een
zich openlijk verheffende vijandschap tegen het Woord
en tegen mij als deszelf s verkondiger .
Ik liet mij daardoor echter niet op een dwaalspoor
brengen, maar ging voort, het Evangelic to verkondigen,
en voegde bij de gewone Godsdienst op Sabbat, nog een
bijbeluur in de week, en dit werd op een wonderbare
wijze de oorzaak van groote opwekking .
Op een avond vertelde ik in het bijbeluur, hetwelk ik
graag door een christelijke geschiedenis aantrekkelijk
zocht to waken, de geschiedenis uit het boek van SchuM
bent „Oud en Nieuw . Van een man, die des avonds
over een veld wilde gaan om in een nabijliggend dorp
een booze daad to gaan plegen ; onderweg hoorde hij
echter regelmatig de roep van een kwartel zich herha
len, alsof hij riep : „Waar wilt gij heen!
Waar wilt gij
heen!
Dit greep den man zoozeer aan, dat hij zijn zonde
inzag, in werkelijke boete van zijn zondig pad afstand
deed en een geheel ander mensch werd .
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1k had deze geschiedenis vrij verteld en aloof dan hef
bijbeluur op den gewonen tijd .
Nauwelijks was ik op mijn kamer, of ik hoorde iemand
met hef tige stappen de trap opkomen, evenzoo heffig
op de deur kloppen en zonder of to wachten dat ik
„binnen geroepen had de kamer binnentreden . Het was
een man uit hef dorp, die een groote tegenstander van
Gods woord was. Met een toornig gezicht trad hij tot
vlak voor mij en vroeg : „Wie heeft U dat van mij ver
teld, meneer.
ik wil dat weten! 1k vroeg ontsteld :
„Wat bedoelt U, mijn lieve man?
„Wat, gij zult hef toch wel weten, gij hebt heden
avond aan de gemeente verteld, wat mij voor eenige
dagen met de kwartel overkomen is!
,,U, mijn goede
man is dit overkomen? en iemand van U zou dat aan
mij verteld hebben?
„ja, meneer, houdt U niet zoo onnoozel, alsof U dat
niet weet, ik wil weten wie U dat verteld heef t!
1k stond een oogenblik verbaasd en bewogen stilt hef
was mij wonderlijk to moede, daarop haalde ik, zonder
de man eenig antwoord to geven, Schubert s werk, sloeg
de voornoemde geschiedenis op en gaf hef den man to
lezen . Hij wist evenwel eerst niet wat hij met dat boek
moest doen, hef kookte en gromde in hem, dock toen hij
op hef blad zag en de geschiedenis begon to lezen, ver
anderde zijn woede en onrust in een toestand van diepe
bewogenheid . Hij kon maar nauwelijks hef boek vast
houden, en vertelde mij met een van tranen verstikte
stem, dat hem precies hetzelf de overkomen was, toen hij
onder dezelf de omstandigheden tegen den avond over
een land gegaan was en de roep van den kwartel ge
hoord had .
De gelegenheid was voor mij toen gekomen om op
zijn hart to werken, en de Heere zegende mijne woorr
den . Hij, die de wind en vlammen vuurs tot Zijn dienaars
maakt, die Petrus door hef kraaien van een haan op zijn
verkeerde pad waarschuwde, had hier in twee gevallen
de roep van een kwartel tot zijn bode gebruikt. Op deze
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wze hletp

de Heere, Wiens naam is Raad en Won
derbaar.
De man ging niet van mijn kamer weg, alvorens wij
samen onze knieen voor God gebogen hadden . Dat was
de eerste opwekking in die gemeente en de Heere gaf
Vroegregen en Geestesvuur tot verdere zegen .

TWEERLEI
$THUISKOMST.

Het was Donderdagmiddag, mevrouw Alsberg was
bezig een mooie witte japon to naaien, die zij Vrijdags
moest afleveren . Zij had sedert den dood van haar man
voor haar en haar dochtertje met naaien de kost ver
diend, en de laatste was nu in een vreemde stad op een
kostschool om voor leerares to leeren . De moeder ver
wachtte haar den volgenden dag thuis om de vacantie
door to brengen, en zij verheugde zich flu al bij die ge
dachten, dat zij als zij met de japon klaar was, wat tijd
zou hebben zich met Ella to bemoeien .
Zij naaide vlijtig verder, toen plotseling de deur open
ging en Ella met uitgestrekte armen op haar toesnelde .
„Dag, lieve Moeder! riep zij verheugd uit . „Hoe gaat
het met U? Zoo vlijtig als altijd? Nadat de moeder een
weinig van den schrik bekomen was, zei ze treurig :
„Maar lief kind, flu had jk je toch heelemaal niet ver
wacht, ik had gedacht dat je morgen pas zou komen .
Kijk eens deze japon moet vandaag beslist nog klaar, dus
ik heb in t geheel geen tijd voor je .
„Dat geef t niets, moeder , antwoordde Eha, „Ik blij f
toch immers nog vier weken bij u, en het is zelfs fijn dat
ik juist flu al gekomen ben, want nu kan ik u met naaien
helpen . De trein had zulk een mooie aansluiting en het
was veel voordeeliger over Hannover, dan dat ik mor
gen over Berlijn gereisd had .
Eer de moeder nog jets kon antwoorden had Ella haar
eenvoudige hoed en mantel of gedaan en zat naast haar
met vingerhoed en naald, klaar om haar to helpen . Zij
spraken zeer weinig samen, dock schrokken op toes er
plotseling werd gebeld . Ella liep vlug naar de deur ; er
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werd een telegram gebracht . Moeder opende het en las
hardop : „Ik kom met de kinderen hedenmiddag, Emma .
„Ach neen , zei de moeder, ,nu komt tante Emma juist
ook nog vandaag, terwijl we al zoo weinig tijd hebben .
„Weest u maar rustig, mama , zei Ella vriendelijk, „ik
zal hier vlug een beetje opruimen en voor een kleine verr
frissching zorgen, dan kunt u rustig blijven naaien . Ells
was juist met alles klaar, toen tante Emma met de twee
nichtjes, Berths en Elisabeth, kwam . Zij waren alle drie
zeer blij Ella ook nog to zien, want dienzelfden avond
zou haar schip naar Amerika vertrekken en ze hadden
niet gedacht, dat ze Ella nog ooit zouden weerzien . De
moeder legde haar naaiwerk een oogenblik neer en
bracht nog een genoeglijk uurtje door met haar vertrek
kende schoonzuster en de kinderen . Later bracht Ella
haar naar het schip en de moeder deed het laatste nog
aan de japon. Toen Ella terugkeerde was juist de dame
daar voor wie de japon bestemd was . Zij bewonderde
het mooie kleedingstuk en prees mevrouw Alsberg, dat
zij het zoo keurig en vlug genaaid had . Ells vond het
ook fijn, en trots antwoordde zij de vreemde dame : „Ja,
juf f rouw Waldvogel, mijne moeder is in alles zoo knap .
Alles wat zij doer ziet er keurig uit . Mevrouw Alsberg
klopte hare dochter op den schouder en zei vriendelijk
lachend: „Wanneer Ella mij niet zoo vlijtig geholpen
had, juf f rouw, dan was het mij onmogelijk geweest mijn
belof to na to komen.
Vrouw Bouer zat in een klein dakkamertje . Met de
laatste krachtsinspanning naaide zij aan een blauw jon
genspakje, dat zij s avonds moest wegbrengen. Een vijf
jarig bleek jongetje speelde met wat leege klossen op
den grond . Daar kwam plotseling iemand zeer luidruch
tig de trap oploopen, de deur werd opengedaan en een
jong meisje trad binnen .
,,Moeder , riep ze luid, „geef me eens snel een gulden
vijftig cent . Ik had geen cent meer toen ik op het station
kwam, en mijn kof f er was mij to zwaar om to dragen, ik
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heb maar een taxi genomen . Nu moet ik den chauffeur
betalen .
Met een zucht haalde de moeder haar portemonnaie
uit haar zak en gaf haar het geld . Het was haar oudste
dochter, die in een verre stad als hulp in de huishouding
diende en nu terwijl de familie op rein was, met vacantie
naar huffs was gekomen . Zij stuurde haar broertje met
het geld naar beneden en begon dadelijk to vertellen : ,,A1
mijn goed heb ik vuil meegebracht, moeder, ik kon toch
niet wachten totdat het weer uit de wasscherij thuis
zou komen . U hebt toch morgen waschdag, niet waar?
En kijk toch eens naar deze winkelhaak hier in mijn
goede blouse, ik bleef met mijn moues aan de knop van
de spoorcoupe hangers . 0, het was een mooie trein . Hij
ging direct door, het was een sneltrein, en het kostte
maar f 2 .80 meer dan de personentrein, die ik eerst
nemen wilde . U stopt wel even die winkelhaak, he moew
der? Maar ik heb toch zoo n honger, hebt u niet wax
middageten overgehouden?
De moeder legde haar naaiwerk neer, stookte het vuur
wat op en zette eenige aardappels op to braden . Toen
zette zij versche kof f ie en maakte wat boterhammen
klaar. Terwijl Theresia ze opat vertelde ze haar moeder
van al hare wederwaardigheden in de stad en hoe vaak
zij naar de bioscoop en de opera was geweest . Tegen
den avond ruimde de moeder de kamer op . Op de stoel
lag haar mantel en een reusachtig groote hoed lag op de
divan . Op den grond zag het er bont uit . De moeder
moes zich steeds weer bukken, totdat alle waschgoed
schoenen en andere zaken op hunne bestemde plaats
waren . Toen werden de eaten gewasschen en nadat
Hansje naar bed gebracht was, ging Theresia nog uit om
een oude schoolvriendin to bezoeken. De moeder ging
weer geduldig zitten naaien, toen mevrouw Redlich bin
nenkwam en naar het pakje vroeg . „Het is mij jammer
genoeg onmogelijk geweest, mevrouw Redlich, het pakje
klaar to krijgen , verontschuldigde zich de moeder .
„haar morgen vroeg om acht uur stuur ik het u beslist
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Terwijl Theresia reeds in diepen slaap lag, zat vrouw
Bouer nog lang op en naaide steek na steek, tot zij then
de dag aanbrak het pakje klaar had .
Lieve lezers en lezeressen, welke van deze beide dock .
tens bevalt u het beste?

GERED .

In Bandawe, een Engelsche regeeringspost aan het
Njasameer, had een beambte voor eenige jaren eene
ervaring, waarbij zijn levee gered werd op wonderbaar
lijke wijze . Hij was op een morgen gevolgd door zijn be
diende in een boot gegaan, die door drie inboorlingen
geroeid werd, om een aan de overzijde liggende baai to
bereiken, waar zij wilden jagen . Korten tijd, nadat de
boot van wal was gestoken, brak er een onweer los .
Hevige storm en rollende donder met f elle bliksem
schichten maakten een terugkeeren van het kleine vaar
tuig onmogelijk; na moeilijke uren sloeg hun scheepje op
de rotsen stuk, die dicht voor een eiland lagen, waarop
zij zich konden redden .
Hoe groot was echter hun schrik, then zij tot de onto
dekking kwamen, dat het eilandje niets voortbracht,
waarmede zij in het levee konden blijven, totdat de een
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of andere hulp kwam opdagen . Zouden zij flu heusch
den dood in de golven ontgaan zijn om hier een nog p1Jn~
lijker hongerdood to sterven?
De vijf schipbreukelingen waren reeds moedeloos
geworden, toen zij opeens een Adelaar en een kleinere
vogel bemerkten, die boven hunne hoof den pijlsnel weg
vlogen . De beambte legde snel zijn geweer aan en een
oogenblik later lagen de doodelijk getrof f en adelaar en
de verdoofde en de gansch uitgeputte duff, die hij ver
volgd had op den grond . Zij kwam spoedig weer bij en
de Engelschman herkende in hem een postduif uit Ban
dawe, die waarschijnlijk door den hevigen storm zijn
koers kwijt was geraakt . Hij kon een briefje onder zijne
vleugels bevestigen, waarin hij om hulp smeekte, en liet
toen het uitgeruste diertje vliegen . En de Heere redde
werkelijk door dit kleine vogeltje vijf menschen van den
hongerdood . Den volgenden morgen reeds kwam er een
stoomboot uit Bandawe om de vijf schipbreukelingen to
halen.

het briefje onder de vleugel

DE BRAVE KRUIER .

In een der drukste straten van Amsterdam kreeg een
vreemdeling een aanval van vallende ziekte of hoe men
ook zoo n vreeselijke ziekte noemt . Spoedig verzamelde
zich cane menigte nieuwsgierigen om den armen lijdende,
die op den rond lag en vreeselijk om zich heen sloeg
en kreunde. aar niemand dacht er over hem van den
flatten en kouden, vuilen straat op to hef f en en een
onderdak to bezorgen.
Daar trad een rijkgekleede, dikke hear naderbij, ziet
den ongelukkige liggen en zegt op een toon, alsof hij de
halve wereld to bevelen had „Zoo brengt toch dat arme
mensch in een nabijzijnd huffs . Hier op straat is hat niets
gedaan . Vlug!
„Dat zal dadelijk geschieden, edele hear, zei een
man van de dienstverrichting daarop, die er zoo juist
bijgekomen was, maar op voorwaarde dat u er bij
blij f t .
„Waarvoor dat , vroeg hem de voorname hear .
„Dat zal ik u zeggen, edele hear , ging de man verr
der; „geen van ons heeft jets to zeggen in hat huffs van
een ander . Maar is er zoo n voornaam hear bij die zoo
fijn hat commando voert, wat zulke menschen uit pure
barmhartigheid behooren to doen, dan gaat t beter!
„Welnu, zoo mask geen praatjes langer , zei de hear
„en pak aan! De man pakte flu voorzichtig den zieke
op en droeg hem in een huffs .
Het verzoek van den hear willigde de huisheer niet
alleen in, maar bracht van allerlei, om den armen man
se helpen die dan ook spoedig bijkwam .
Hierna wilde de hear heengaan!
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„Wacht u even, als t u blief t , roept de man!
„Edele heer, wij levers van verdiensten . Wees zoo
goed mij mijn verdiensten to geven. U beef t bevolen en
ik heb gehoorzaamd!
De heer nam hem met een trotschen blik op en zei
toen : „tenslotte zal ik je voor de handeling moeten be
talen, die je uit je zelf had moeten doers .
„Wat gaat mij eigenlijk dat vreemde mensch aan?
„Zoo? riep de man lachend uit. „De zieke ging u veel
aan daar u zooveel voor hem deed . Kijkt u maar eens
naar bet schild wat ik om den arm draag . l k ben no. 74
en heb den politie beloofd overal van dienst to zijn
waar iemand niet zich zelf helper kan .
„Nu edele heer, zoo gaat bet niet! U moet vijf dub^
beltjes betalen, dan is bet goed .
Reeds ving bet aantal omstanders aan to lachen
over bet eigenaardig gezicht van den kruier en de dikke
heer dacht : ik maak t kort en geef hem een fool . Hg
trok een zware buidel en gaf hem een gulden.
„Dat is mooi, zei de kruier, zeer mooi, ik dank u
zeer . Toen hij merkte dat de heer weg wilde gaan,
nam hij hem bij den arm en zei : „Neen, edele heer, zoo
gaat bet niet . U hebt betaald, maar flu moet u ook blijr
yen tot bet schouwspel ten einde is .
Hierop wendde hij zich tot den zieke, gaf hem de
gulden en zei : „ziet ge, arme menschen broeder dit
geef t u een arme kruier, die zelf 7 kindertjes beef t : flu
willen wij eens zien wat de andere doers ?
Allen die tegenwoordig waren, stonden getroff en,
maar een oogenblik later prezen zij luide de mooie daad
van den kruier . leder gaf naar vermogen en door bet
mooie voorbeeld getroff en, zelf s nog meer . Ook de
dikke heer greep funk in den vollen geldbuidel en telde
uit wat hij den armen man in de hand gaf . De daad
van den kruier had zijn hart bewogen . Ook hem wilde
hij geven voor zijne zeven kindertjes, maar toen hij
naar hem omzag was de kruier verdwenen .
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Jacob, Jacob, riep hij, de wolven, de wolven .

HIJ LIET HET LEVEN VOOR ZIJNEN
BROEDER.

Een rijke heer in Posen reed in den winter in een
slede naar het stadje Ostrowo, alleen begeleid door zijn
knecht Jacob die de slede moest besturen .
Voordat zij de stad bereikten, moesten zij door een
lang en eenzaam woud heen en het was reeds avond .
De knecht sloeg voor in een herberg, die aan den in
gang van het woud lag, to overnachten, want in t woud
waren vele wolven en omdat de winter zoo lang duurde
waren de dieren zeer uitgehongerd .
De heer was een wonderlijk mensch en nam geen
raad aan als die van een knecht kwam . Hij zei hem aan :
„ik moet naar Ostrowo, het kan gaan zooals het gaat .
Nauwelijks waren ze een eindje in t woud, zoo
hoorde de heer achter zich een luid huilen en toen hij
zich omkeerde zag hij de wolven in troepen achter de
slede aanrennen en de voorste reeds dichtbij . „Jacob,
Jacob , riep hij, „de wolven, de wolven . De trouwe
Jacob gaf hem geen antwoord maar liet de heer kalm
voor aan zitten, reed tusschen de wolven door, trok
zijn pistool en schoot van tijd tot tijd onder de dieren .
Daardoor schrikten de dieren een oogenblik, maar spoeM
dig had hij geen kruit meer en toen ze zich op de slede
stortten, zei hij : „mijnheer ik moet mijn bruine of f eren
en zien dat ik bij u op de slede kom, anders is alles
verloren.
„Doe zooals ge wilt , zei de heer en in een oogenr
blik was Jacob van t paard op de slede gesprongen,
hield zijn paard aan de teugel tot dat de wolven kwa
men, dan gaf hij het hen tot voedsel .
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Het scheen alsof ze door dit voorval een voorsprong
op de dieren hadden, maar niet lang of een gedeelte
der wolven waren weer huilend achter hen, en eenigen
deden moeite in de slede to springen en de heer dacht
flu was hij verloren . Dan zei Jacob : „mijnheer nu wil
ik in Gods naam ook het laatste voor u doen. Daar
zijn reeds de lichten van Ostrowo en u kunt het plaatsje
bereiken wanneer ik voor eenige minuten de dieren
ophoud met mijn lichaam . Zorgt goed voor mijne vrouw
en kinderen, leef wel en denk vaak aan den armen
Jacob! Daarmee sprong hij uit de slede, trok de sabel
en stortte zich onder de wolven.
Deze sprongen eerst terug dock vielen hem dan woe
dead aan en overwonnen hem .
Zijn heer was ondertusschen ongedeerd aangekomen .
Snel nam hij uit Ostrowo lieden mede en ijlde naar het
woud terug, maar vond niets meer als zijn gebeente .
Hij verzamelde die en lies ze plechtig en met groote
eer begraven .
De vrouw en kinderen verzorgde hij vaderlijk en
hij werd voor al zijne dienaren een vriendelijk en
goed heer . Met tranen beklaagde hij het vaak dat hij
niet zonder berouw aan zijn knecht denken kon .
De gedenksteen op Jacob s graf droeg het inschrif t :
„Niemand heeft grooter liefde, dan die zijn leven geeft
voor zijn vriend of broeder .
Zeker is al de lezers eene andere geschiedenis in de
gedachte gekomen, waarvan dit geval maar als een
zwakke schaduw genoemd mag worden .
Op Golgotha s kruis stond het inschrif t: „ Nlaar God
bevestigt zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons
gestorven is, als wij nog zondaars waren . Rom . 5 : 8.

"

Jacob Held.
V redig wit besneeuwde dennen,
statig staande, zuil aan zuil:
plots verstoord door hijgend rennen .....
grimmig ijzig woJfgehuil.
zie ze vliegend voorwaarts stuiven,
langs het gladbevroren veld;
hoor de paarden, angstig snuiven,
voor het dreigend doodsgeweld.
Als op vIeug'Ien jaagt de slede
door een edelman bestuurd;
van des knechten trouwe bede.
tot volharding aangevuurd.
Jacob reed als achterhoede,
op het rijpaard van zijn Heer ....
vluchtend voor der wolven woede.
schoot hij velen raaklings n~~r.
Heer wilt gij mij plaats verleenen?
al miln kogels ik verschoot,
en zij beiden raasden henen,
doch het rijpaard, werd gedood.
Maar de wolven woedend sprongen
om de paarden huilend rond;
en door liefdedrang gedrongen,
was er een die uitkomst vond .
.. Heer", zei Jacob, "zie de lichten,
van de stad, zijn zeer nabij.
waarom zoudt ge nu nog zwichten,
kom, ga verder zonder mij.
Zorg toch trouw voor al de mijnen,
troost mijn vrouw in dit haar leed,
want uw knecht hi; zal verdwijnen ...
'k weet, dat gij hem nooit vergeet.
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Voor de Heer het kon verhoeden,
nam zijn knecht een koenen sprong,
en een wreed gehuil van woede,
zei, dat zich het felt voldong .
Taai volhardend stredd hij bitter,
tot zijn laatste levensstond ;
was t een knecht, of was t een ridder,
die alzoo zijn einde vond .

Doch de Heer, vloog op zijn slede,
door de poort der kleine stad ;
aangemaand door Jacobs bede,
die hem zoo had lief gehad .
Troostloos weenend van berouwe,
grijs geworden van verdriet,
staaf de hij des knechts vertrouwen
al zijn woorden zijn geschied .
Op zijn Graf daar kan men lezen
Jacob Held „Hij stierf voor mij!
en de Heer heeft steeds bewezen,
dat van toen af, hij was vrij
ook als hij, zijn wij in t levee,
door een lief dedaad zoo groot . . .
dat wie alles wilde geven,
tevergeefs haar waarde bond .
Snuivend vlogen onze paarden,
hijgend trekkend aan de sleet
achter ons, die ons bewaarde,
volgde overal ons mee .
Toen de wolven ons besprongen
hield zijn macht ze van ons aft
Hij door lief de drang gedrongen,
ging voor ons door dood en graf .
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Vrijgekocht gaan wij naar binnen,
door de poort der Hemelstad ;
last ons daarom Hem beminnen,
die ons zoo heef t lief gehad .
daarom wil ik al het Zijne,
dat Hij aan mij achterliet,
zoo verzorgen als het mijne,
dat in mij, Zijn wil geschied .

DE SLAVENJAGERS .

Een Af rikaansch opperhoofd en zijn raad spraken
verontwaardigd over de geruchten die ze dienzelf den
morgen vernomen hadden . De slavenjagers komen bier
been, had een geroepen. Ze grijpen de vrouwen als
ze in hunne tuinen werken en de mannen als ze alleen
op den weg zijn . Ze binden ze met ketenen en werpen
ze in de gevangenis . Dan voeren ze de menschen ver~
der en niemand weet wat er van hen wordt .
„De meesten van hen sterven , riep een ander,
„geheele dorpen zijn leeg. „Daar , zei bet opperhoofd :
„wij willen daarvoor zorgen dat de slavenjagers niet
binnen onze grenzen komen . Wij willen scherp toezicht
houden en geen vreemde in onze dorpen dulden . .
„ja, ja, wij willen alien waken , riepen de mannen
eenstemmig, „en geen slavenjager zal ons naderen .
In hetzelf de oogenblik kwamen eenige inwoners van
bet dorp aangeloopen en riepen tot bet opperhoofd :
„o opperhoofd, eenige blanke vreemdelingen komen bet
pad af. „Loopt terug, houdt ze op en vraagt hen wie
ze zijn en wat ze willen , gebood bun opperhoofd . De
boden ijiden weg . Het opperhoofd en zijn raadslieden
grepen hunne speren en wachtten in diep zwijgen . Zeer
spoedig kwamen de boden terug met verheugde ge
zicbten.
„Wie zijn die vreemdelingen en wat willen zij?
vroeg bet opperhoofd .
„Het zijn volgelingen van Livingstone , zei de bode,
„ze bebben een verre refs gemaakt en zijn moede, zij
willen den nacbt in ons dorp doorbrengen en scbenken
u deze gaven. Bij deze woorden spreidden ze op den
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grond een stuk hel groen katoen, cenige paarlen en
een rol koperdraad. Een gemurmel van verbazing en
vreugde steeg in de groep op, maar het opperhoofd
zei toen : „brengt de Livingstoners hier. „Livingsto
ners kunnen ze mogelijk zijn , riepen de mannen als
de boden heengegaan waren . „Kan het mogelijk zijn
dat de blanke meester weer hierheen komt? „Neen ,
antwoordde een ander, „hij ging naar de kust . maar
hij heeft eenige voorraad hier gelaten . „De blanke
meester is goed , zei het opperhoofd . „Hij slaat nooit
zijn menschen en hij heef t ons veel goeds geleerd .
De menschen grinnikten en knikten toestemmend met
hun opperhoofd . Na eenige minuten keerden zij weer
terug gevolgd door een blanken vreemdeling en zijne
dienaren. Het gezelschap betrad het open veld van
bespreking, de blanken bogen zich diep voor het opperw
hoof d .
„Wie zijt gij en wat is uw beroep? vroeg hij hen .
„Wij zijn kinderen van Livingstone , antwoordden
zij . „Onze meester heef t een weg aan de kust ontdekt
en had ons naar zijn bagage teruggezonden . Het is
nu reeds last en wij wilden in uw dorp overnachten .
„De blanke meester is onze vriend , zei het opper
hoof d .
„]a , zeiden de reizigers, „Livingstone heef t ons ge
zegd, wij zouden hier onder vrienden zijn .
Het opperhoofd wendde zich tot zijn dienaren en
zei : „maakt de beste hutten voor hen in orde .
Onmiddellijk werd voor alles gezorgd, ook voor een
maaltijd en ze bleven bij de gasten tot het donkey
werd . Laat in den nacht, terwijl het geheele dorp sliep,
gilde plotseling een vrouw . De menschen liepen uit
hunne hutten en staarden verblind in een vuurschijnsel .
Vele hutten brandden . Verward liepen de menschen
heen en weer en die zich voor Livingstone s kinderen
uitgegeven had en, grepen man en, vrouwen en kin,
deren, bonden ze tezamen en dreven ze voort onder
een boom, waar mannen met geweren hen wachtten .
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Diegenen die het gelukt was uit het dorp to ontkomen,
werden gevangen en eveneens gebonden . Toen het
morgen werd, was van het dorp weinig over . Kinderen
schreiden, mannen en vrouwen baden innig our vrij
lating . Eenige der mannen spraken samen : „wij heb
ben ons laten verleiden, „die vreemden waren geen
Livingstones kinderen, het waren slavenjagers .
Dit was een misleiding der slavenjagers . Gedurende
de vreeselijke jaren van slavenhandel vingen de slaven
handelaars de zwarten op iedere mogelijke wijze, die de
wreedheid maar uitdenken kon .
Vaak maakten ze oorlog tusschen verschillende stam
men en namen alle gevangenen als slaven mee . Zij
hitsten mannen van eenen stain op, mannen van een
anderen stain als slaven aan hen to leveren ; de zwarten
waren nergens voor de slavenjagers veilig . Mannen,
vrouwen en kinderen werden plotseling overvallen en
meegesleept, sours werden geheele dorpen in den nacht
omsingeld en alle inwoners als slaven weggevoerd .
Spoedig stelde de slavendrijver orde onder de ge
vangenen our ze klaar to waken voor de verre tocht
naar zee. Vrouwen en kinderen werden door sterke
lederen riemen aan elkaar gebonden . De mannen leg
den ze groote Y vormige stokken our de hats en verr
bonden de vorkvormige einden met ijzer .
Eindelijk marcheerde de treurige troep af, de vrou
wen met meelzakken op de hoof den, menigmaal had eene
moeder nog hare zuigeling op den rug ; dan kwam een
aantal kleine kinderen, van nauwelijks vijf jaren en
groote sterke mannen . Terzij de van deze gingen de
drijvers, ze droegen hel roode mutsen en bonte been .
stukken . Op de schouders de geweren en velen van
hen hadden hoorns, waar ze geduchtig op bliezen . Den
geheelen dag door werd geloopen . De middag brak
aan, er werd niets gegeten, de avond kwam en er werd
slechts een weinig voedsel aan de gevangenen gegeven .
Ten laatste legden alien zich to siapen op den grond
maar hoe konden ze siapen . De tweede dag brak aan.
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Wanneer ze klaagden, sloegen de drijvers hen op
den rug, en zoo sleepten ze zich weer voort . Voor hen
was eene verlossing weggelegd, waarvan ze niet ger
droomd hadden en waarmee de slavenjagers niet ge
rekend hadden.
Laat in den middag, toen de tocht om een heuvel
kwam, stonden ze plotseling in t midden van een kamp
duidelijk zichtbaar en kenbaar
stond een
en daar
blanke man voor hen en die man was David Living
stone. In t volgende oogenblik lichtten alle drijvers
der slaven de hielen en verdwenen samen met hunne
hoorns en roode mutsen in het struikgewas . Zij wisten
dat David Livingstone in Af rika was om de slavenhan
del tegen to gaan .
Daar stond de geheele slavenoptocht alleen met
Livingstone en zijne begeleiders . Allen vielen in dank
baarheid op hunnen knieen en klapten van vreugde in
de handen .
Ten laatste zei Livingstone tot de vrouwen : „neemt
het meel uit de zakken die ge gedragen hebt, en kooks
spijzen voor u en uwe kinderen . De vrouwen keken
hem verbaasd aan . Hij meent niet was hij zegt„ dachr
ten ze en bleven stilstaan . Daar sprak hij verder tot
hen : ,,is dat niet meel in de zakken die ge gedragen
hebt. „ja , was het antwoord . „Nu het behoort u thans
toe, uwe vijanden zijn weg, kooks flu spijzen, ziet hoe
hongerig uwe kinderen zijn .
Het was to mooi om waar to zijn, maar natuurlijk
moesten ze den blanken meester gehoorzamen.
„Komt , zei hij, „steekt een vuur aan en haalt water .
Snel gingen de vrouwen aan t werk. De kinderen
verzamelden de gebroken slavenketens en stokken tot
een hoop en staken ze aan, en op de vlammen werd
een groote ketel gehangen . Dan zette zich de geheele
hongerige schaar neer en at de eerste goede maaltijd
sinds ze hun dorp verlaten hadden . Plotseling trad een
knaap die Livingstone nog niet kende, tot hem en zei :
„Die andere mannen bonden ons en gaven ons niets
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to eten, u heeft onze ketenen en banden verbroken en
gebiedt ons to eten . Wat zijt Gij voor lieden? Van
waar is u gekomen?
„Mijn jongen , zei Livingstone, „ik ben uit een ver
land gekomen om u en uw geheele yolk van den grooten
God to vertellen .
„Wie is God en wie heeft u van Hem verteld?
vroeg de knaap .
„God is de Schepper van deze wereld en ons alley
Vader. Zijn zoon, Jezus Christus, kwam op de wereld
om de menschen to verhalen dat Zijn Vader alle kin
deren liefheeft, zwarten en blanken en dat het Zijn
wensch is dat alien in vrede met elkaar leven zullen!

VLEIRRIJ EN GROPHEID .
Len kameleon ontmoette eens een stekelvarken en
beklaagde zich, dat hij zich alle moeite gegeven had
om iedereen tot vriend to houden . maar dat het hem
totaal mislukt was en dat hij niet zeker was of er wel
een enkele vriend in de wereld was .
„En op welke manier? vroeg hem het stekelvarken
„hebt gij geprobeerd vrienden to waken?
„Door vleierij , antwoordde de kameleon . „Ik heb
me aan alien aangepast die ik ontmoette, ik heb alle
dwaasheden en zwakheden verschoond . 4pdat de men
schen gelooven zouden dat ik ze gaarne had, deed ik
al hunne manieren na, alsof ik ze als voorbeelden van
volkomenheid vond . Ik ben daarin zoo ver gegaan, dat
het mij eene gewoonte geworden is en thans neemt mijn
huid steeds de kleur en schakeering aan van het voor
were wat bij Coeval het naastebij is . Doch dit alles is
tevergeef s geweest, want iedereen noemt mij een weer
haan, een die met alle winden meedraait en men houdt
mij in de geheele wereld voor zelf zuchtig, huichelachtig
en gemeen.
„En zonder twijfel is het waar en verdient ge dit
alles , meende het stekelvarken. „Ik heb een geheel
tegenovergestelden weg ingeslagen ; maar ik moet er
kennen, ik heb even zoo weinig vrienden als gij . Ik
handel naar deze regel, iedere beleediging weer terug
to geven en iedere tekortkoming aan mijn waardigheid
to wreken. Ik veroorloof niemand mij to naderen zonder
mijne scherpe stekels to laten voelen . Ik was besloten
overal en bij iedere gelegenheid no . 1 to zijn ; maar
het gevolg mijner handelingen is, dat, terwijl ik mijne
rechten verdedigde, ik mij niets als vijanden gemaakt
heb. Men noemt mij den ouden „roer mij niet en ik
ben ook niet zoo veracht als gij, maar zooveel to meer
gehaat !

MOFFAT EN AFRIKANER.

Hij verachtte de zwarte zonen van Af rika niet, hij
vond dat de meest diep gezonkenen het meest voor de
indrukken van het Evangelic ontvankelijk waren, en
zelf s de ergste en minst vatbare onder hen waren ge
dwongen toe to geven, dat het Evangelic een verander
rende kracht bezit . Een wreed, wild opperhoof d, die den
zendeling haatte had een hond, die een deel van zijn
Bijbel kapot beet en verscheurde wegens het witte
schapenvel, waarin het boek gebonden was . De ver
toornde hoof dman verklaarde, dat de hond flu verder
nergens meer voor geschikt was, dat hij noch bijten,
noch verscheuren zou, daar hij een christelijk boek had
verscheurd .
Mof f at, deze godvreezende en geduldige zendeling,
predikte en leerde de krijgszuchtige stammen, zoolang,
tot zij hun knuppels en messen op zijde legden en land
bouwgereedschappen leerden hanteeren inplaats van
pijl, bong en speer to gebruiken . Over deze wonderbaar
lijke ommekeer bij de Afrikaansche wilden werd veel
vuldig gesproken ; het was zoo iets wonderlijks, dat
andere stammen het aan een bovennatuurlijke macht
toeschreven ; er bestond toch niets zoover zij wisten, daft
deze roovers kon noodzaken met oorlog, roof en dood
op to houden .
Mof f at werd bijzonder gewaarschuwd voor Afrikaner,
een opperhoof d, wiens naam reeds schrik door het ge
heele land bracht . Eenigen beweerden, dat hij door dit
monster opgegeten zou worden ; anderen waren er zeker
van dat hij gedood zou worden en zijn schedel tot drink
bak en zijn huid als trommelvlies gebruikt zou worden .
Niettegenstaande dit alles ging de jonge, moedige zen
deling in de kraal van deze afschuwelijke moordenaars,
begeleid door Ebner, een zendeling, die aan het hof van
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de wilds krijgsman, was als een klein kind geworden .
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Afrikaner niet in de gunst stood, en die ook spoedig
vluchtte en Mof f at alleen achter moest laten bij den
bloeddorstigen hoofdman en een yolk, dat even zoo
verraderlijk was als het opperhoof d ze1f .
Maar God had Zijnen dienaar met den Geest van
macht en lief de, die geen vrees kept en met een gezond
verstand toegerust . Hij was een bijzonder minzaam en
fatsoenlijk man; hij zette rustig, maar vast zijn voet op
Afrikaners gebied en begon daar zijn arbeid . Hij opende
een school, begon regelmatig godsdienstoefeningen to
houden en bezocht het yolk, terwijl hij eenvoudig leefde,
zich zelf verloochende en een gebedsleven leidde.
Afrikaner was de eerste, die de waarheid aannam, de
wilde krijgsman was als een klein kind geworden . De
ommekeer in dit opperhoof d was een moreel wonder .
De wolfachtige roofzucht, de op een leeuw gelijkende
wildheid, de valschheid, die men bij een luipaard vindt,
maakten plaats voor goedheid en zachtmoedigheid, zoo
als die bij een kalf en een lam to vinden zijn .
Vroeger was het zijn doel, zijn eerzucht geweest, to
rooven en to moorden, zijne lieden van de eene plunde
ring en gewelddaad naar de andere to voeren, flu scheen
hij slechts van eene zaak vervuld to zijn
van den
ijver voor God en Zijn werk . Hij liet voor Mofiat een
huffs bouwen, bracht hem geschenken van koeien, wend
een regelmatige en volhardende bidder, treurde van
harte over zijn vroegere leven en studeerde dagelijks
ijverig in Gods woord . Voor hem, die hem tot Jezus
gebracht had ; kon hij niet genoeg doen . Toen Moffat
zwaar ziek lag aan de koorts, verpleegde hij hem ; toen
de eerste naar Kaapstad moest, ging hij met hem mee,
hoewel hij wist, dat er een belooning uitgeloof d was om
hem to pakken, daar hij een afvallige en een openlijke
vijand was . Geen wonder dus, dat de lieden verbaasd
waren over de verandering, die er bij hem had plaats
gehad, toen hij in de Kaapkolonie kwam . Het was haast
nog wonderbaarlijker dan eertijds, toen Paulus, de aarts
veevolger, plotseling tot Apostel Paulus veranderd wend .
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Moffat heeft wel eens gezegd, dat hij gedurende zijn
gansche verblijf onder dit yolk nooit oorzaak tot onte
vredenheid gehad had, of dat hij reden tot klagen gege
yen had . Op zijn verre refs van 600 mijlen naar Kaapr
stad met Moffat voerde de weg door een land, dat geheel
en al door deze rooversbenden verwoest was . De
Hollandsche landslieden konden maar niet begrijpen, dat
deze man nu werkelijk Afrikaner was ; sommigen sloe
gen de handen tezamen en riepen uit : „Dit is bet acht
ste wonder! Welk een wonderkracht ligt er in Gods
groote liefde en macht!
Deze man, die zoolang uit moordlust bloed had ver
goten, was nu eveneens gewillig zijn bloed om Christus
wil to geven . Toen hij voelde, dat hij sterven ging, riep
hij zijne lieden om zich been en vermaande hen evenals
Mozes en Jozua den Israelieten vermaanden : „Wij zijn
niet meer dat wat wij geweest zijn ; wilden waren we,
maar nu zijn wij menschen, die voorgeven volgens bet
Evangelic geleerd to zijn . Laat ons daar dan ook naar
handelen! En met buitengewone teederheid en zachtr
moedigheid raadde hij hen aan met alle menschen in
vrede to leven, zich zonder den raad van een christelij
ken leider op geen onderhandelingen in to gaan, als een
yolk trouw aaneen gesloten to zijn en alle zendelingen,
die tot hen zouden komen, vriendelijk op to nemen . Toen
nam hij van alien afscheid . Zijn bekentenis bij zijn ster
ven zou zelfs den lippen van den Heidenapostel waarr
dig geweest zijn : „Ik voel dat ik God liefheb en dat Hij
veel voor mij gedaan heeft, wat ik onwaardig ben . Mijn
vroeger leven is met bloed bevlekt, maar Jezus Christus
beef t mij vergeving gebracht en ik hoop met Hem eeuwig
to leven . Wees voorzichtig, niet in dezelfde zonden terug
to vallen, waartoe ik u zoo vaak verleid heb, maar zoekt
God en Hij zal zich door u laten vinden en u leiden .
Nadat hij aldus gesproken had, stierf Afrikaner, ter
wiji hij een onloocbenbaar bewijs gegeven had, dat bet
Evangelic de kracht Gods is om zondaren zalig to wa
ken .

IK GELOOF HET NIET .

Anton H . had het land als matrons lange jaren trouw
gediend. Hij had de wereld overal doorkruist, had meni
gen strijd gestreden, maar was steeds ongedeerd geble
yen . Nu was hij gepensioneerd en hierbij had hij nog
het beroep van nachtwaker . Zoo kwam het, dat hij op
den dag vele uren vrij had, die hij jammer genoeg aan
spel en drank besteedde . Mettertijd werd het steeds
slimmer met hem ; ja eindelijk was hij zoo aan de zonde
en den Satan overgegeven, dat zelfs zijne onbekeerde
vrouw zich bezorgd afvroeg, waar het met hem heen
moest . Als ik hem maar eenmaal zoo ver kon krijgen,
dat hij een godsdienstige vergadering zou bezoeken ; dat
zou voor hem misschien een aanstoot voor verbetering
geven . Lang bleven hare pogingen in dit opzicht vruch
teloos . Doch eindelijk gelukte het haar werkelijk, hem to
doen besluiten een godsdienstige verzameling bij to
woven . En wonderbaar! Nadat hij de eerste schuwheid
overwonnen had, ging hij er meerdere malen heen .
Oneindig groot is de liefde Gods . Zij gaat zelfs de
meest verharde zondaar na en is in staat het onverschil
ligste hart to bereiken . Ook aan Anton wilde zij haar
macht bewijzen . Hij werd op een avond in een verza
meling door het gehoorde zoo getrof f en, het licht scheen
zoo glanzend in zijn verduisterde ziel, dat hij zichzelf
als een verschrikkelijk mensch erkende . Op eenmaal
had spel en drank voor hem alle aantrekkelijkheid ver
loren . Het bewustzijn van zijn schuldenlast woog zwaar
op hem ; van dag tot dag werd den nood grooter en
bracht hem ten slotte tot vertwijfeling . Hij zag geen hoop
mgr voor zichzelf. Hoe kon hij, zoo n groot zondaar
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voor God bestaan? Hij voelde, dat de eeuwige atraf zljn
deel zou zija .
Nu leef de er in de woonplaats van onzen vriend een
oude, eveneens gepensioneerde artillerie sergeant, met
name Johannes S . Deze had geleerd, dat de ware vrede
alleen in het vergoten bloed van Jezus Christus to vin
den is . Deze waarheid was hem van zoo groote waarde
geworden, dat hij vurig wenschte ook anderen hiermede
bekend to waken . Als oud soldaat, die de gevaren en
verzoekingen van het soldatenleven voldoende had lee.
ren kennen, hield hij er bijzonder veel van onder de sc
daten to werken . Hij was reeds voor menigeen een mid
del in Gods hand geweest, dat zij den weg des verderfs
verlieten en zich tot Hem wendden, die Zijn levee voor
de goddeloozen en verlorenen gegeven heeft .
Deze man hoorde van de benauwdheid, waarin zich
onze vriend Anton beyond, zoo spoedig hij maar kon,
ging hij naar hem toe . Anton ontving hem vriendelijk,
en spoedig waren zij in druk gesprek . In den loop hier
van bemerkte Johannes, dat zijn kameraad niet kon
lezen. Toen vroeg hij, of hij hem iets mocht voorlezen .
Anton stemde vol vreugde toe en de oude sergeant sloeg
de heerlijke tekst Joh . 3 :16 op, die reeds zoo menige zoe
kende ziel vrede en rust gebracht heeft. De oude ma
trons luisterde met gespannen aandacht toen Johannes
de heerlijke woorden las : „Alzoo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet ver
derve, maar het eeuwige levee hebbe .
Toen Johannes geeindigd had, keek hij zijnen toehoor
der een oogenblik aan, en daar deze geen woord zei, las
hij nog eenmaal en met nog meer nadruk dan eerst : ,,Al
zoo lief heeft God de wereld gehad ,
en Anton aanM
ziende voegde hij erbij : „Daartoe behoort ook gij ~,
,,dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ten iegelijk, ~ daarmede zijt gij bedoeld, gij Anton H .
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
levee hebbe .
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Anton was blijkbaar ten hoogste verbaasd . Een oogen
blik staarde hij den lezer aan, hief toen zijn eeltige rech
terhand hoog in de lucht en liet deze met bet voile ge
wicht op de voor hem staande tafel neerkomen, terwijl
hij luid uitriep : „Ik geloof bet niet.
Zonder zich daardoor uit het veld to laten sham,
begon Johannes van voren of aan : „Aizoo lief beef t God
de wergild gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk ,
en daarmede zijt
ook gij bedoeld, Anton
„die in Hem gelooft, niet verr
derve, maar bet eeuwig leven hebbe .
Weder hief Anton zijn sterke vuist op, liet ze op tafel
vallen en riep ten tweede male met luider stem : „Ik
geloof bet niet .
Nog eenmaal lag Johannes langzaam en plechtig de
wonderbare woorden, maar ze schenen den ouden zee
man zoo ongehoord en ongelooflijk, dat hij met nog grog
ter heftigheid dan tevoren uitriep : „Ik geloof bet niet!
Johannes zag in, dat hij op deze wijze zijn doel niet
zou bereiken ; hij ging daarom na een oogenblik nage
dacht to hebben op een heel ander gesprek over en
vroeg : „Hoe lang hebt gij eigenlijk bij de marine ge
diend? „Een en twintig jaar en veertien dagen , luidde
Antons prompt antwoord . Bij deze woorden hief de ser
geant zijn vuist op, sloeg krachtig op de tafel en riep :
„Ik geloof bet niet!
„Wat? antwoordde Anton geergerd, „gij geloof t bet
niet? Meent gij dan dat ik u iets voorlieg? Het waxen
precies een en twintig jaren en veertien dagen .
„Ik geloof bet niet , antwoordde Johannes droog,
maar op een zeer beslisten toon .
„Vrouw! riep Anton nu, „breng mij dat stuk eens
bier . Gij weet wel, wat ik bedoel .
De aangesprokene haalde den ontslagbrief van haar
man to voorschijn en gaf deze aan den sergeant, die bet
papier openvouwde en den ouden zeesoldaat rustig vroeg
of hij deze oorkonde wel ooit gelezen had en of hij den
inhoud geloofde .

IV

Anton antwoordde, dat anderen ze hem voorge1 .zea
hadden en dat hij dat geloof de, wat hij gehoord had .
„Maar hoe komt het dan , vroeg Johannes hierop
ernstig, „dat gij van mij verwacht, dat ik de woorden
van een mensch zal gelooven, terwijl gij zelf de woorden
van den Heiligen en Waarachtigen God niet gelooven
wilt? Daarop opende hij opnieuw zijn bijbel en las nog
eenmaal zeer langzaam den bekenden tekst.
Toen op eenmaal vielen de schellen van Antons oogen
en van gelukstralend riep hij uit : „0 flu versta ik allesl
Ja, ik geloof het, ik geloof hetl
God zij geprezen!
Vanaf dit oogenblik zag onze vriend alles heel anders .
Was zijn hart vroeger in de lange nachten met de dingen
deter wereld bezig geweest, flu dacht hij over de geA
hoorde woorden na, en terwijl de aardsche dingen zijn
hart nimmer hadden kunnen bevredigen, lieten de hemel
sche dingen, hoe weinig hij er tot nu toe ook nog maar
van wist, het van vreugde overvloeien . Zijn grootste
wensch echter was nu, to kunnen lezen om zelf de kost
bare leeringen uit het woord Gods to kunnen verzame
len . Zoo bracht hij dan de tijd, die hij vroeger voor
drank en spel gebruikt had, door om op den rug liggend
Joh . 3 :16 to spellen . Zijn vrouw kocht een leesboek voor
hem, zooals de kinderen op de volksschool gebruiken,
maar hij wierp het terzijde, terwijl hij zei : „ik wil uit
geen ander boek leeren lezen, dan uit den Bijbel en
]oh 3 : 16 zal mijn eerste oef ening zijn .
Niet lang daarna vond ook Anton s vrouw de weg
tot zaligheid en nu was het de grootste vreugde van
de beide gelukkige lieden, met elkaar van de grootheid
van de lief de Gods telezen, zooals deze in Christus ge
openbaard is, en waarvan de tekst Joh . 3 :16 een zoo
welsprekende getuigenis geef t .
Lieve lezer! Misschien hebt gij dit vers reeds honderd
maal gelezen, ja, misschien kept gij het zelf s van buiten ;
maar gelooft gij ook van harte aan den inhoud?

IN HET NATIONAAL YELLOWSTONEPARK.

Aan den oever van de boven Y ellowstonevloed dáár
waar de Noord~Pacificspoorwegbaan den stroom verlaat, om spoedig daarop het ringgebergte te doorboren,
ligt het stadje Livingstone.
Voor eenige jaren terug toen de schrijver nog te paard
het land doorreisde, was hier niets te zien dan kale,
onbewoonbare prairieën met een enkel huisje waar ver~
moeide reizigers voor goed geld slecht eten en drinken
konden bekomen. Heden echter ligt hier een stad van
meer dan honderdduizend inwoners, een stad met win~
kels, machinefabrieken, scholen, enz. De grondprijs is
tot een aanmerkelijke hoogte gestegen.
Hier had ons reisgezelschap een massa avonturen. De
wonderdadige heete bronnen, geweldige geijsers en
prachtige natuur in den vorm van het Y ellowstone park.
Ons gezelschap bestond uit Engelsehen en Duitsehers
en daar eenige Engelsehen Duitsch spraken, was daardoor de verhouding zeer vriendschappelijk. Van Living~
stone uit voerde ons een zestigmijlen lange zijbaan door
een hoogst schilderachtige streek, hoogten en houtgewas
heen. Zeven mijlen van de noordergrens van het park,
waar wagens met vier paarden en andere vervoermiddelen ons wachtten, moesten wij onze zachte wagon~
kussens inruilen tegen harde zitplanken. Dat was natuul"lijk een heel verschil, maar die reizen willen, moeten
niet alleen A maar ook B zeggen.
Voor mij verhoogde het gevoel van gevaar de situatie
temeer daar wij in vol galop dicht langs den afgrond
vlogen. In het eene oogenblik waren we klaar om van
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een omvallende wagen of to springen om ons levee to
redden, bet andere oogenblik waren wij in voile bewon .
dering voor bet majestueuze rotsgebergte en vergaten
door de prachtige worden onze eigen geringe persoonr
lijkheid .
0, hoe verheven was alles! Hoog boven ons schoot
een adelaar plotseling uit de heldere, blauwe lucht om
hoog om een angstig duffje to vangen ; luchtig loopt daar
weer een antiloop over bet groene gras, terwiji wij aan
den rand van bet woud bet gewei van een hert zagen,
dat dan spoedig verdween . Millioenen wilde ganzen en
eenden baadden of zwommen rond in den Yellowstoner
vloed . Op de mooiste punten van bet park zijn voor bet
gerief der reizigers, aardige ruime hutten aangebracht,
waarin men rusten kan en van waaruit men een over
zicht heeft over de heerlijk mooie omgeving . Maar bet
aantal hutten is gering en de ruimte beperkt daar men ze
met anderen deelen moet .
Zoo dadelijk stijgen we door de Mammouth Hot
Springs heete bronnen naar boven, zoover ons oog
zien kan, ligt terras op terras, wit gelijk de kalk aan den
wand . Over de randen vloeit bet sterk kalkachtige water
langzaam omlaag om in den vloed to versteenen . Bloe
men, die men hier in bet water werpt, worden in een
oogenblik met een witte kalklaag overdekt . De tempe
ratuur van bet water is zeer verschillend, kokend beet
in bet midden, en aan de kanten veel koeler .
Aan den voet van deze terrassen stijgt een kegelvorM
mige zuil, die door een kalkachtige bron gevormd is .
vijftig voet de hoogte in, welke reeds voor jaren wit ge
worden is . Door bet overvloeien van bet water is bet
vormen van nieuwe lagen geheel opgehouden . Deze
wonderlijke heete bronnen voeren hunne wateren in den
heldere bergstroomen of rivieren, hier de Gardenrivier,
die van f orellen wemelt.
Den volgenden dag ging de refs verder, nadat wij den
nacht in een der genoemde hutten hadden doorgebracht
en heeriijk geslapen hadden .
Wij waren met ons
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een geyser uit het Yellowstone park .
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vijven en vlogen in onze, door vier paarden getrokken
wagen de heerlijke omgeving door . In het begin maakte
het snelle rijden ons angstig . Gedurende de eerste an~
derhalve mijl steeg de weg Tangs eene helling, waar wij
ieder oogenblik in gevaar waren in de diepte geslin
gerd en verpletterd to worden . Dan eens stonden de
voorste wielen hoog en dan weer de achterste, niet een of
twee duim, maar twee of drie voet, zoodat wij moeite
hadden het evenwicht to houden. Nu ging het weer
door eene prachtige vlakte met kleine en grootere zeeen,
mooie bloemen en heerlijk groen gras om ons heen . Wij
waren nu meer dan 7000 voet boven de zeespiegel . De
zon brandde als of wij in tropische landen waren. De
schoonheden van het park worden zeer door woudbran
den beschadigd ; branden, die niet door toeval maar door
nalatigheid der menschen veroorzaakt worden . Men wil
vaak de Indianen hiervan de schuld geven, maar aange
zien in het geheele Yellowstonepark geen Indiaan to
vinden is, zoo moeten het wel de blanken zijn, die zulke
onvoorzichtigheden begaan . Verder ging onze weg Tangs
groote uitgestrekte velden met halfverkoolde boomen,
dan weer Tangs velden met vulcanisch glas, de Beverzee
voorbij met zijne kunstige dammen .
Plotseling zien wij in de verse rook opstijgen ; van alle
kanten walmt het, de paarden schrikken, want uit den
bodem komt stoom omhoog, wij bevinden ons in de na
bijheid van den „Norm s geijser , waarvan men zegt :
„Het borrelt en kooks en bruischt,
Alsof men water met vuur mengt .
Te midden der dampen stijgt met geweld een water
straal omhoog, danst in de lucht en verdwijnt plotseling
om datzelfde dan weer to herhalen .
Het is de zoogenaamde „minutenman , die nooit ger
f aald heel t. Op een andere plaats gaat weer een reusr
achtige rookzuil omhoog en kleine geijsers zijn overal
bezig, waar men ook heen kijkt . Een dicht dennenwoud
omlilst deze schoone landstreek, dewelke zijns gelijke
niet heeft .
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Nadat wtj van dit alles genoeg genoten hadden, began
yen wij ons naar het logies . Ondertusschen was het
avond geworden . Ons logies bestond weer uit eenige
hutten, waarin matrassen lagen, terwijl een grootere but
tot eetzaal diende . De maaltijd smaakte uitstekend . Wij
sliepen spoedig daarna in . Het doel van den nieu
wen dag was het „Walgeijser bazin met zijne reusach
tige geijsers to zien . Onder dezen was de „Faithful de
grootste . Alle 63 minuten werpt deze reuzenkrater een
waterzuil opwaarts tot 200 voet . Dit schouwspel over
tref t iedere beschrijving, men moet zulks zelf zien om
er een juist begrip van to krijgen .
Rondom rommelt en beets de aarde en schijnt de ger
heele wereld onder haar gerommel to willen begraven .
Een geweldige fontein verheft zich om zoo dadelijk weer
to verdwijnen, words dan weer opnieuw zichtbaar en
plotseling schiet de kokende waterzuil met geweld uit de
diepte omhoog, als wilde hij zon, maan en sterren uit
blusschen . Hoe nietig is de mensch op zoo n oogenblik en
bij zulk een schouwspel, hoe voelt hij de nabijheid van
den Schepper in zijn onbegrijpelijk geweld!
Voorbij was het schouwspel en langzamerhand nader
den wij den draaikolk om dicht bij de opening aangeko
men, onze zakdoeken er in to werpen, eene aardigheid,
die tot de traditie van het Yellowstonepark behoort .
Na een oogenblik kregen wij de zakdoek schoon ger
wasschen terug en een onzer vrienden had het ongeluk
van zijne twee zakdoeken er maan een terug to krijgen,
terwijl hij de andere heelemaal stuk ontving .
De echte „Amerikaansche waschinrichting zei hij
droogweg, terwijl hij het aandenken opnam „de eene
helft behoudt gij en de andere helft is gescheurd. Old
Faithful oude getrouwe noemt men hem maan Old
Faithlef s oude trouwelooze zal hij heeten .
Het geheele geijsergebied is meer dan 4 quadraatmij
len groot en sluit zich aan bij de oevers van den „vuur
hal . De naam „vuurhal is juist niet zeer poetisch,
maan zeer tref f end weergegeven . Wij zien vender de

„Grotto geijser , zoo bekend om den vorm van zfjn
krater, de Beehive bijenstok en den „Excelsior die
de onaangename eigenschap heeft niet alleen heet water,
maar ook steenen om zich heen to slingeren . Langza
merhand moesten wij van dit wonderland of scheid
nemen. Een land vol merkwaardigheden en om dat alles
nauwkeurig to door en onderzoeken heef t men weken,
ja zelf s maanden noodig .
De herinneringen der grootsche wonderen van het
Yellowstonepark aan de hand van den Almachtigen
Schepper blijft onvergetelijk!
Het geheele gebied van het Yellowstonepark beslaat
eene oppervlakte van 168 quadraat mijlen en werd op
1 Maart 1872 door de Llnionsregeering tot staatsdomein
en nationaal park geproclameerd en heeft in den laat
step tijd door zijn geneeskrachtige wateren en door de
grootschheid zijner natuurwonderen zeker groot gewicht
bekomen . Het Yellowstonepark words met het volste
recht tot de grootste wonderwerken geteld, die de
Schepper op onze aardbodem to voorschijn heef t ge
roepen.

DE EERSTE WOORDEN VAN DEN
BIJBEL .

Een hooggeplaatst of ficier van bet Engelsche leger,
werkte, nadat hij den actieven dienst verlaten had als
een trouw Christen en getuige der waarheid voor zijn
hemelschen Heer en Koning .
In een klein blaadje verhaalt hij op welke wonder
baarlijke wijze hij tot de erkenning der waarheid geko
men is . Ons regiment lag in Madras in Oost Indie in
garnizoen . Het wee was voor Indie ongewoon beet .
Den geheelen dag waren de barakken als uitgestorven ;
alleen voor zonsopgang en na zonsondergang kwam er
leven onder de Europeanen . Een gevoel van groote ver
veling had allen bemachtigd . Op een dag zei iemand :
Hebich komt; men sprak daarvan aan de of f icierstaf el .
Sommigen hadden hem reeds gezien en gehoord ; mij en
nog eenige anderen was hij niet bekend, alleen bij naam .
„Gij zult hem spoedig leeren kennen, oude jongen , zei
er een, „mijnheer Hebich gaat overal waar hij wil, en
wacht niet op eene uitnoodiging .
Ik had zoo mijn eigen gedachten, behield ze voorloo.
pig voor me en vroeg toen : „wie is dan deze Hebich,
die zich zulke vrijheden veroorloof t. .
„Wacht maar, lachten de kameraden, „u zal hij wel
bet eerst aanpakken, hij zal spoedig uitgevorscht hebben,
dat ge een der ergsten zijt . Mijnheer Hebich is een
Duitsch zendeling , gingen ze voort, „die naar bier
kwam om de zwarten bet Evangelic to brengen en de
blanke heidenen, daar bedoelt hij ons mee, zoo slecht be~
vonden beef t, dat hij van garnizoen tot garnizoen gaat
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am de soldaten voor zijne beginselen to winnen . De
coon, waarop dit alles gezegd werd, flog meer ale de
zaak zelf, riep al het booze in mij wakker, ik zei veel
wear ik later berouw over had en sloot met de woorden,
wanneer die impertinence mensch in mijn kamer durft
to komen, zal ik hem er uit werpen . Eenige dagen gingen
voorbij en wij hadden mijnheer Hebich haast geheel ver
geten . lk lag in de voormiddagwarmte in mijn kamer.
Alles was stil om mij heen . De dag was zoo heet, dat de
inboorlingen zich nauwelijks bewogen . Traag, half droo~
mend, rookie ik mijn cigaret . Dear hoorde ik langzaam
en of gemeten stappen op de veranda. Dit rukte mij uit
mijn behaaglijke rust, ik luisterde of mijn oppasser den
vreemdeling toeliet of afwees . Maar geen woord werd
hoorbaar . Steeds duidelijker vernam ik de stappen, men
naderde mijn deur en in het volgende oogenblik stond
een vreemdeling op den drempel. l k keek om en zag een
krachtig gebouwde man voor mij, met lange wijden rok
aan, breede kraag, een groote, groene parapluie onder
den arm en de breedgerande hoed in de hand
eene
verschijning, die mij zou doen lachen, indien niet de uit
drukking op zijn gezicht mij zoo spoedig gevangen hield .
Zijn ernstigen blik scheen mij to doorvorschen, lk las er
geen verachting in maar diep medelijden, dat ik niet
begrijpen kon, het pakte mij zoo aan, dat ik mij zelfs
schaamde .
Mijnheer Hebich, want hij was het, trad naderbij, ik
stond op, wierp mijn cigaret terzijde en ging hem teger
moet . Hij bong diep, reikte mij de hand en zei met vrien
delijken stem : „Goeden dag . Waar was mijn toorn?
Waar mijne bedreigingen, hem er uit to werpen als hij
in mijne wooing kwam? Weg, weg was alles, lk stood
dear als een schooljongen voor zijn leermeester en be
antwoordde zijn groet met onbegrijpelijke verlegenheid .
Maar hij was niet verlegen . Hij wees op een stoel, vroeg
mij ook to gaan zitten. Na een kort zwijgen zei hij zon
dcr verdere omwegen : „Neemt u dat boek .
lk deed wet mij bevolen was en ging near mijn bae
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kenkast. 1k vroeg niet welk boek hij meende . Er ston
den allerlei geschriften op den plank . Romans en andere
verhalen, ik moist wel, dat hij geen zoo wenschte, want
hij wilde de waarheid en onwillekeurig schaamde ik mij
over deze boeken . Er waren ook werken over krij gsr
kunde en legerreglementen, maar deze waren niets voor
hem, hij was een vredesbode .
Daar in een hoek lag de bijbel, een boek, dat in ons
regiment bij geen off icier noch mindere ontbrak, dat ik
echter nooit opsloeg. Zonder bedenken greep ik thans
mijn bijbel en legde die voor den heer Hebich op tafel .
Hij knikte mij vriendelij k toe en zei : „Slaat u eens op
Genesis 1 vers 1 en 2, leest u eens .
1k las : „1n den beginne schiep God den hemel en de
aarde. De aarde flu was woest en ledig en duisternis was
op den of grond en de Geest Gods zweef de op de water
ren.
„Tot zoover , zei Hebich, deed het boek dicht en zei
„wij willen bidden .
Hij knielde nee en ik ook, moat hij bad weet ik niet,
maar het was machtig . Twee gedachten kon ik niet vat
ten. Wat moest ik doen? Wat ontbreekt mij dan? Tot
wien zal ik gaan? Deze vragen hielden mij bezig .
Mijnheer Hebich stood op, gaf mij de hand, bong zich
en verliet zwijgend de kamer . Dien avond ging ik niet
naar de taf el. Een huichelaar ben ik nooit geweest,
daarom vreesde ik mijn kameraden to ontmoeten en had
niet met hen kunnen praten, ik deed daarom alleen het
noodige van den dienst.
Den volgenden voormiddag lag ik wee zonder bezig
heid in mijn kamer met een zeker bang gevoel in het
hart . Weer was alles geheel stil . Weer vernam ik de
langzame tred buiten in den tuin, daarna op de plaats,
op de veranda aan mijn huffs, bij de deur . Daar stood
evenals gisteren . Weer stood ik op
mijnheer Hebich
bij zijn „goeden dag . Weer was ik verlegen en terneer
geslagen . Weer zei mijn bezoeker mij to gaan zitten en
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na een korte pauze komt het korte bevel : „Neemt u bet
boek.
Ik ging gehoorzaam naar de boekenkast, haalde het
boek, de bijbel en kreeg weer de order : „slaat u eens op
Genesis 1 vers 1 en 2 .
Weer las ik luid : ,,In den beginne schiep God den
hemel en de aarde . De aarde flu was woest en ledig en
duisternis was op den of grond en de Geest Gods zweefde
op de wateren.
„Tot zoo ver . Het boek dicht, wij willen bidden.
Ditmaal luisterde ik naar het gebed . Wat voor een gebed
was dat . Ik had nog nooit iemand uit het hart hooren
bidden . Het was als sprak een vriend tot een vriend .
Hij sprak met zijnen lieven Vader over mij, bad Hem
mij to toonen mijn eigen hart, afschuw van mijzelf to
hebben, van mijzelf of to zien en tot den Heiland to vlie
den. Stilzwijgend ging de trouwe bode Gods weer weg .
De bijbel lag nog open op taf el . Ik kon haar niet weg
leggen, moest haar veelmeer op de bewuste plaats weer
lezen en evenals een leerling de woorden steeds en steeds
weer lezen . Ik had geen verkiaring noodig . De woorden
gaven zelf eene uitlegging . Zij pasten absoluut bij mij .
J a, mijn hart en levee was woest en ledig . De zonden
hadden mij zoo verdorven en de duisternis der onverr
schilligheid en ongeloof omhulden mij .
„En de Geest Gods zweefde op de wateren .
Was de invloed van dien man op mij de heilige geest,
die ook over mij zweefde? Diep gebogen en verslagen
zat ik daar. Ik voelde het, dat ik een verloren en ver
nietigd man was . De zonde lag voor mij in haar werker
lijke en afschuwelijke gestalte . De schellen van ijdelheid
en trots, zoowel lichtzinnigheid vielen van mijne oogen .
Wat ik in de volgende 24 urea gedaan heb, weet ik
niet meer . Ik dacht niet aan de hitte, gevoelens vau een
nieuw levee waren in mij ontwaakt. Het was het oogen
blik voor het aanbreken van den dag . De volgende
voormiddag hoorde ik weer de bekende voetstap . Ik
wachtte met diep ontzag en had het boek reeds daar .
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Als de zendeling binnentrad ging ik hem tegemoet, vatte
zijne hand en zei : „O, mijnheer Hebich, ik begin u to
verstaan . Wat moet ik doers? Hij keek mij met onbe
schrijfelijke liefde ears en zei : „Mijn zoon! God sprak :
„Dear zij licht en dear werd licht . Geloof t aan den
Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden en houdt
Zijne geboden.
Hij wees mij op het kruis op Golgotha, waar de Heer
Jezus zijn vloek gedragen had en om mijnentwil tot vloek
geworden was . 2 Cor . 5 :21 . Dan wees hij mij op den
troop waar mijn Heiland, als mijn levers, Gods gerechtig
heid tot de mijne gemaakt had .
Wij knielden semen peer . Op dien dag bad ik voor de
eerste meal zonder boek en dankte God, Die mij het
eeuwige levers gegeven had door Jezus Christus mijnen
Heer!
~
Lezer heeft God, die Licht uit de duisternis riep, ook
in uw hart een helder schijnsel gegeven ?

::
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ieder had zijn taak te vervullen ...

ONTEVREDENHEID OP DE
WERKPLAATS .

Op de werkplaats van den timmerman was twist ont
staan. Het gereedschap van den timmerman, wiens be
stemming bet was in eendracht en harmonie samen to
werken, was begonnen to murmereeren, to rechten en
zich onder elkander to verhef f en .
„Ik houd vol , zegt mevrouw Boor, die een diepe
vorschter was, dat broer Schaaf absoluut oppervlakkig
in zijn arbeid is. Hoewel hij veel gedruisch maakt, en
als men alleen maar op de krullen ziet, zoo lijkt bet haast
alsof hij oneindig veel to weeg beef t gebracht
maar
hij raakt toch eigenlijk maar de oppervlakte . Neen, ik
heb geen geduld met hem ; mijn principe is bet, diep en
rack in to gaan .
„Ik erken de diepte van uwe wijsheid . antwoordde
prediker Hamer, „en ik bewonder uwe indringerige
kracht ; alleen zult gij mij toch moeten toegeven, dat uw
invloed zich maar tot een zeer kleinen kring beperkt .
„Stop, stop, broeder Hamer , riep de kleine spitsvonr
dige knecht Spijker daar tusschen, „gij maakt werkelijk
lawaai genoeg, maar uit ondervinding moet ik getuigen,
dat gij alleen maar bet hoof d raakt .
Twee oude zagen staken bun hoofden op recht beden
kelijke wijze samen, en de een fluisterde den andere door
haar gebroken tanden toe : „Ik ben allang ontevreden
over den tegenwoordigen toestand in onze werkplaats .
In mijn tijd werd altijd gezegd : „langzaam, maar zeker,
Ik heb werkelijk nooit verwacht een plank in weinige
oogenblikken in een hoop kleine stukken veranderd to
zie n. Heen en terug, been en terug
zoo werkte ik mij
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ncijn weg door de plank, totdat de eene fazer na den
andere toegaf. Tja, dat was een harde langdurige arbeid
Maar thans heelt men machines en geweldige uitvindin
gen en in weinige minuten is dat gedaan, wat, indien het
recht toeging, minstens een uur noodig had .
„Nu, flu, lieve Zaag , zegt vriend Steunijzer, „Wij
kennen uwe inzichten al lang . Mij lijkt het, alsdat het
vooral daar op aankomt, dat men zich klaar bewust is,
op welke manier men het meeste succes heel t . Prediker
Hamer is scherp becritiseert geworden, maar ik moet
toegeven, ik heb lang onder zijn leiding gewerkt en ken
de overtuigende kracht van zijn bewijsvoeringen en de
voortreffelijke uitwerking van zijn krachtige taal . Geen
slag, die hij doer, mist zijn doel .
Hoef ijzer, die toevallig in de werkplaats was, mengde
zich hier in het gesprek : „Ook ik getuig hier van de
macht van den heer Hamer , zeide hij, „Maar tegelijk
is noodig het door Prediker Blaasbalg ontvangen vuur,
vuur is noodig ; dat smelt de harten, welke met geweld
tegenstaan . 0, waar was ik, wanneer niet door zijn adem
het vuur was aangewakkerd, dat mij doorgloeid heel t .
Een algemeenen storm van bijval was het gevolg
vuur, vuur hebben wij noodig .
De eerwaarde professor Slijpsteen, die zooeven bezig
was geweest, om eenige jonge bijlen het verstand to
scherpen, draaide zich plechtig om en zei : „Verontschuh
digt u mij, mijne heeren, vuur alleen is niet voldoende .
Wanneer werkelijk eerste klas werk geleverd moet worn
den, is de begeestering niet genoeg . 0, ik heb veel erva
ring en heb al menigmaal vonken zien springen, die ten
slotte maar een weinig lompen in brand staken . Securir
teit, scherpte, politoer, fijne manieren is voor ieder
werktuig onontbeerlijk, dat iets goeds teweeg wil bren
gen.
Menig beteekenisvolle bilk was op den eenvoudigen
broeder Schroef stok gevallen, die niet zeer beschaaf d,
maar anders een betrouwbaren arbeider was . „Ik beijver
mij , zei hij, „alles wat mij in den weg komt krachtig
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aan to pakken, en wat ik eenmaal gepakt heb, dat last ik
niet zoo gauw weer los. Op deze wijze is mij al menigen
arbeid gelukt .
De beide vrienden Winkelhaak en Duimstok, die tot
dusver zonder jets to zeggen waren blijven liggen, voel~
den zich flu ook genoodzaakt een woord van vermaning
bij to voegen . Zij vreesden, dat iemand in ongezonden
ijver to ver zou gaan . „Zoolang wij ons herinneren kun
nen , zoo meenden zij, ,,is het niemand gelukt, die niet
op de preciese lijn van den voorgeschreven plicht bleef .
„Ik heb toch menigen spijker vast ingeslagen zonder
eenig voorgeteekend plan , zei broeder Hamer, zachtjes
voor zich heen, als wilde hij geheel buiten beschouwing
laten, dat een hoogere hand hem daarbij geleid had .
Op dit oogenblik ging de deur open en de zoon van
den timmerman trad in zijn werkplaats . Dadelijk ver
stomde de luide woordentwist, die de werktuigen onder
ling gevoerd hadden, en den arbeid, die dien tijd gerust
had, werd weer opgenomen . In tegenwoordigheid van
den meester was spoedig weer alles in werkzame over
eenstemming en den arbeid werd verder met blijdschap
verricht .
De meester was juist bezig het model van een tempel
to ontwerpen . Onder zijn geoef ende hand schoot den
arbeid vlug op, en ieder werktuig deed zonder tegenr
spraak dien arbeid, die hem was toebedeeld.
Zaag en hamer, schaaf en boor, slijpsteen en schroef
stok
ieder had een task to vervullen . Zij ontgingen
elk verschil en de een maakte gewillig plaats voor den
ander. Juist, zooals de vooruitgang van het werk het
vereischte .
En zoo groeide het werk onder de wijze, scheppende
hand van den meester tot een heerlijken, volmaakten
Tempel .

IN DE WERKPLAATS.

Boor en schaaf, bankschroef en hamer,
waren het in 't klagen een;
Hun gebrom klonk door de kamer ..... .
want ze waren ontevreen.
Zoo het gaat met zulke zaken,
Brommers blijven nooit aIleen
Want inplaats elkaar te laken,
sloten ze zich ras aaneen.
De doortraptste in het klagen,
waren duimstok, juffrouw Boor;
Vooral de beide oude Zag en:
't was gewoonweg geen gehoor.
d'een voor d'ander was nog wijzer
niemand deed zooals het moest ........ .
't grootste woord had weI hoefijzer,
geen van allen hield zich koest.
Plots'ling kwam hun Meester binnen
Dra verstomde het gesprek;
Hij was d'Een' ge weI bij zinnen
en genas weldra 't gebrek.

WAAROM HIJ NIET WILDE
MEEDRINKEN .

„Neen, kameraden, heden wordt niet gedronken en
nooit weder . Dat waren de woorden van een handels
reiziger, toen hij met zijne vrienden in de rookcoupe van
een uit Oostelijk Chicago komende trein zat, en een hem
de flesch toereikte . „De oorzaak is, jongens, ik heb t
of gezworen en bij mij heef t dat drinken opgehouden .
Een luid gelach verhief zich onder de kameraden ; ze
hielden hem de flesch voor en dreven den spot met hem .
Maar hij drank niet en scheen zeer ernstig gestemd to
zijn, zoodat ze hem eindelijk maar met rust lieten en hem
vroegen wat hem overkomen was.
„Wanneer ge het drinken prijs geeft, dan is er iets
los, en nu, wat is er oude jongen? Kom er mee voor den
dag , riep een van de anderen!
„Nu, kameraden, ik wil het u alien zeggen ; maar ik
weet vooruit, ge zult om mij lachen, maar dat doet er
niets toe .
Zoo lang ik getrouwd ben ,heb ik mijn drinken niet
een dag gelaten, ik heb zelfs meer gedronken dan raad
zaam was . ik baud van Whisky, hij is mij als honing zoo
zoet, en God alleen weet, hoe ik nu of rekenen kan, ik
ben bereid .
Gisteren was ik in Chicago, onder bij de Zuid Clark
straat heb ik een bekende, die een pandhuis houdt . Ik
was bij hem en gedurende ons onderhoud kwam een
jonge man binnen, niet onder dan dertig jaren, hij droeg
oude versleten kleeren en zijn gezicht zag er uit alsof hij
geen nuchteren dag gehad had . Hij had een pakje in de
hand, dat hij met bevende handers opende en bet voor
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VREESELIJKE GEVOLGEN VAN EEN
VERDERFELIJKEN INVLOED .

Op een mooie Ocr
toberavond waren tien
of twaalf jongelieden
uit den gegoeden stand
in de groote ontvangr
kamer van een huffs in
Missouri bijeen.
Onder hen beyond
zich een jong meisje,
dat steeds vriendelijk
en

aangenaam

was,

evenwel droeg zij bit
tern rouw, vandaar dat
zij zich den naam
„Mars
bitter had
gekozen
.
Hierdoor
gaf
heft verderf.
zij uiting van de kom
mer en bitterheid in haar leven, welke zij voor 7 of 8
jaren in hare f amilie ervaren had .
t Was ongeveer half elf, toen een der aanwezigen
een spel kaarten, welke hij uit zijn zak to voorschijn
haalde, voor Mara Moor op taf el wierp .
Dit had een wonderlijke uitwerking . Haar gezicht
werd plotseling doodsbleek, zij sidderde, verhief zich
van hare plaats en zette zich op een stoel, welke in den
uitersten honk van de kamer stond .
Haar houding was zoo opvallend, dat ieder het be
merkte, maar niemand kon de oorzaak hiervan verklaren .
Men trachtte haar met goede woorden, heenwijzend
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op het gezellige bijeen zijn, wat zoo plotseling door hare
hooding verstoord was, weder hare plaats bij de taf el to
doen innemen
dock tevergeef s
tenslotte barstte zij
in tranen uit, alsof haar het hart zoo breken .
Toen geene poging, om haar to kalmeeren meet
baatte, bad men haar de oorzaak van haar leed to ver
tellen . Eerst wilde zij dit niet, maar op het aanhoudend
aandringen van haar vrienden, liet zij zich tenslotte
overreden en begon to vertellen : „Ik was ongeveer 19
jaar oud, toen ik in een gelukkig gezin in het oosten
leef de. Ik had een rij ke lief devolle Vader ,een goede
zorgzame Moeder, en een broeder, zoo zacht en goed,
als een zuster het maar eenigszins wenschen kan . Door
welvaart en bekwaamheid werd ons leven ons tot vreug
de en het beloofde ons ook een onbezorgde toekomst,
totdat ik, eigenhandig de grootste vloek over ons bracht
welke maar denkbaar was .
Wij kregen op een avond bezoek van een jongeman en
een jong meisje uit onze verwantschap en brachten op
aangename wijze den avond door, zooals ook heden
avond, joist zooals heden, werd ook daar een spel kaar
ten op de taf el geworpen, ongeveer op denzelf den tijd
als nu . Mijn ouders waren reeds naar bed gegaan, toen
mijn neef mij verzocht mee to spelen .
Onze twee bezoekers en ik begonnen met het spel,
terwijl mijn lieven broeder, die zich in het geheel niet
voor kaartspelen interesseerde, zich bezig hield met het
componeeren van een muziekstuk, wat hij voor een prijs
vraag voor zijn examen moest gebruiken . Om beter to
kunnen spelen, zochten wij drieen een vierde speler en
trachtten we mijn broeder to bewegen om ons ter wille
to zijn en to helpen, hij antwoordde, dat hij het niet goed
vond om op zulk een wijze den tijd met kaartspelen door
to brengen, dit een genoegen achtte van de minste snort
en niet gaarne daaraan wilde deelnemen . Toen wij ten
slotte alles geprobeerd hadden om hem to bewegen en
het filet gelukt was, ging ik naar hem toe, legde mijn arm
om zijn hall en zei hem, dat ik ook Christin was en
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wenschte zalig to worden, houdt het daarom niet voor
zoo gevaarlijk om alleen voor het genoegen to spelen ; hij
zou zijn bezwaren terzijde stellen, en ons helpen, wijl hij
de eenigste was, die ons kon helpen en wij zonder hem
geen goed spel hadden, hij was to dweeperig en to fana
tiek . Eindelijk verhief hij zich talmend van zijn stoel,
kwam en zei, dat hij er toch niets van begreep . Wij
zeiden hem, dat hij dat wel zou leeren en ja, hij leerde
het, maar jammer genoeg, hij leerde het to goed, want in
een zeer korten tijd bracht hij het zoover, dat hij met
dezelf de bekwaamheid speelde als wij, en als wij moe
werden, was hij nog zoo opgetogen, dat hij nog een ge
heel uur de kaarten bestudeerde en schudde en nog eens
bestudeerde . Wij lachten hartelijk over zijn ijver en
gingen tenslotte naar bed, terwijl hij met zijn kaarten
alleen bleef .
Den volgenden morgen was hij het, die de kaarten ter
hand nam en ons trachtte to bewegen, met hem to spelen ;
maar onze verwanten moesten weer naar huffs, verlieten
ons spoedig en namen het spel kaarten met zich mee .
Maar de noodlottige daad was geschied. Wat nooit
tevoren gebeurd was, gebeurde nu, mijn broeder ging
iederen avond naar de stad, en kwam zeer last eerst
thuis ; was onvriendelijk en mopperig, en gaf op onze
vragen ontwijkende antwoorden .
Den volgenden avond ging hij weer uit, en zoo ging
het vele malen weer, totdat zijn geld
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verdwenen waxen . Hij ging toen tot vader en vroeg hem
om meer geld, die dadelijk bereid was hem een som gelds
to geven, zelfs zonder hem to vragen wat hij daarmee
wenschte to doen, wijl hij een onbegrensd vertrouwen in
hem stelde . Maar ook dit was spoedig verdwenen, en
toen hij in korten tijd weer tot vader om meer geld
kwam, vroeg deze hem, wat hij met dat geld wilde .
Deze vraag ontweek hij op een sluwe wijze, zoo gaf
vader hem maar een kleine som gelds en zeide, dat het
de laatste maal was, en dat hij geen geld meer kreeg,
wanneer hij niet precies kon zeggen, wat hij met het geld
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deed . Dit was ook spoedig weer opgemaakt, en doordat
Vader hem niets meer wilde geven, wiji hij niet duide
lijk kon waken, waarvoor het noodig was, werd hij boos
en toornig en meende in zijn hoogmoed hem to dwingen
om hem nog meer of to staan . Opnieuw ging mijn broe
der de stad in, om naar zijn gewoonte de speelhuizen to
bezoeken en kwam een ganschen week niet thuis .
Gedurende dezen tijd sliep mijn Moeder zeer weinig
en wanneer hij na eenigen tijd dronken thuis gebracht
werd, werd mijn Moeder ziek, hear hart was gebroken,
en zij stierf na weinige dagen .
Allen hadden wij de hoop, dat hierdoor mijn broeder
zijn levensloop zou veranderen, maar jammer genoeg
was dit slechts voor een kort oogenblik. Hij zette spoedig
het spelen en drinken weer voort, en wiji hij nog jong en
ziekelijk was, bracht men hem spoedig in een toestand
van delirium thuis .
Van kommer en verdriet legde zich ook mijn Vader
op het ziekbed en spoedig daarop verliet ook deze ons,
zoodat mijn broeder en ik alleen overbleven . 0, hoe
graag wenschte ik met hen gestorven to zijn ; maar God
wilde wij ook het einde van mijn werk doen zien, wear
door mijn gansche familie ten gronde gericht was, en ik
moest dapper door alle smart en kommer heen . Ik tracht
to nog alle pogingen to doen om mijn broeder to redden,
maar zonder succes . Ik bad met hem en voor hem, maar
alles was tevergeefs . Doordat hij nu vrij stond van de
tegenwerking van Vader ging het des to speller bergaf~
waarts met hem .
Slechts enkele weken, nadat wij Vader naar het graf
hadden begeleid, werd mijn broeder weder in dronken
toestand thuis gebracht en nadat hij zeer veel zielesmart
geleden had, stierf de arme jongen en werd als een
dronkaard begraven .
0, mijn God, waarom ben ik geboren? Waarom mocht
ik niet met hem sterven? Wat zal toch mijn lot zijn? lk
heb den eeuwigen dood verdiend, wiji ik mijn broeder
een opgewekte begaaf de jongeling, in het verderf heb
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gestort.
Om deze redenen noem ik mij
„Mars .
Tijdens het vertellen van het meisje was geen oog
meer droog gebleven, zelfs bij die jonge manners hadden
rijkelijk de tranen gevloeid .
De kaarten waren van taf el verdwenen en plechtig
beloofden alien, nimmer schuldig to zijn, om anderen in
verleiding to brengen, voor zulke verkeerde genoegens,
welke alleen ellende en den dood ten gevolge hebben .
Veel meer wilden zij hun best doers, het kaartspel uit hun
gezelschap to verbannen .

De opkomende hartstochten moeten gelijk vliegende
vuurvonken direct gedoofd worden, zoodat wij de heer.
achappij daarover niet verliezen .

Maria s stilheid, Martha s vlijt,
Gehoorzaam en aan God gewijd .
Trouwheid en door Gode wijs
Brengt ons d overwinningsprijs.

::

EEN DIEFSTAL TOT ALLER
TEVREDENHEID .

In Engeland woonde een vrome geestelijke op het land
die een zeer klein inkomen had . Zijn medegeloovigen
hadden hem een kleine Zweedsche poney gekocht,
waarop hij zijn bezoeken kon afleggen . Op een dag
reed hij in een ververwijderd dorp naar een vrouw, die
op sterven lag, bond daar zijn paardje aan de stijl van
de herberg vast en ging de vrouw bezoeken . Maar wie
beschrijft zijn schrik, toen hij bij zijn terugkomst zijn
paard niet meer vond . Niemand wist waar het gebleven
was . Maar Een wist het zeker en aan Dien klaagde hij
zijn nood, ging to voet naar huffs en kwam daar zeer last
in den avond aan,
Maar waar was het paard intusschen gebleven? Een
kleine kwajongen, die zeer ondeugend was, had het zien
staan, was erop gaan zitten en er mede weggereden .
star de jongen had een verstandige vader gehad, die
hem tot al het goede vermaand had, en eerst voor acht
dagen gestorven was . Mijn zoon, houdt God steeds voor
oogen en in t hart, en bewaar je ervoor, dat je nooit in
de zonde inwilligt of lets duet tegen Gods gebod!
Alzoo klonk hem ook nu nog de stervende stem in de
ooren ; het werd hem angstig om het hart, hij bad God,
dat Hij hem van de zonde of wilde helpen .
Juist reed hij de volgende stad binnen, waar paardenr
marks was. Een rijke heer riep hem aan en bond hem 100
golden voor het paardje . „Het paard is niet van mij , zei
de eerlijke dief, „maar als U er 50 bij doer, dan wil ik
de verantwoordelijkheid op mij nemen.
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„Nu vooruit dan maar , sprak de heer, „mijn kinde .
ren hebben een Zweedsche poney uit hun span verlor
ren, en nu kan ik er geen vinden .
De 150 gulden werden direct voldaan en de knaap
ging naar de herberg terug om to vragen, wie de
eigenaar van het paard geweest was . Nag zeer last
klopte hij bij den geestelijke aan, en zei : ,,Mijnheer, als
men gestolen heef t, en er ernstig berouw over heef t,
en het gestolene aan waarde viervoudig teruggeeft, zou
men dan die zonde wel vergeven krijgen?
„Zeer zeker .
„Hoeveel was het paard waard, wat u gestolen is?
„Als ik het verkocht had, zou ik er misschien 12 of
15 gulden voor gekregen hebben ; maar het was on
ontbeerlijk voor mijn ambt, en ik heb geen geld om een
nieuw to koopen .
„flier zijn 150 gulden voor uw paard, mijnheer ; en
wil het mij vergeven ; ik heb het gestolen .
De geestelijke wist niet, wat hij zeggen zou . Eindelijk
viel hij den jongen om den hals, weende en sprak
„Gezegend zij de Heere! Gij dacht mij kwaad to doers
en God maakte het goed met mij en u .
Hij werd van toen aan een trouwe leider der verr
latenen.

DE BLOEDWREKER .

Wanneer in het Heidensche Groenland cen moord
begaan words, dan hebben de bloedverwanten van de
verslagene het recht, zelf s de plicht, den moordenaar
wederkeerig to dooden . Zoo gebeurde het eens, dat de
vader van den dertienjarigen Kimnes vermoord werd,
en de moordenaar ontvluchtte, om can de wrack der
verwanten to ontgaan . Twintig jaren later tong Kimnes,
vergezeld van zijne vrienden, er op uit, den moordenaar
to zoeken en om to brengen .
Zijn weg leidde hem door een der toenmalige christe
lijke gemeenten . Hier gaf hij den zendeling der gemeente
onverwacht to kennen, dat hij gedoopt wilde worden,
De zendeling verklaarde hierop : „Wanneer gij een
christen wilt worden, moet gij uw voornemen opgeven,
gij moet integendeel uw vijand lief hebben en vergeven .
Toen antwoordde Kimnes : „ Uwe leer is zeer zwaar.
Na eenige dagen kwam hij weer. Zijn geheele houding
verried een zware strijd . De zendeling vroeg, waartoe
hij besloten was .
„Ik wil , antwoordde Kimnes, „en ik wil ook niet ;
ik hoor en ik hoor niet ; ik heb nog nooit lets dergelijks
ondervonden. 1k zou mijn vijand wel willen vergeven
en wil hem toch ook weer niet vergeven ; ik heb gees
ooren, wanneer mijne vrienden mij tot bloedwraak aanr
sporen, en toch heb ik ooren .
De zendeling echter zei hem dat hij de stem Gods
moest volgen en las hem een gedeelte van de lijdensr
geschiedenis van Jezus voor, namelijk hoe de Heiland
Zijne moordenaars vergaf en voor hen bad.
„Dat was zeer prijzenswaardig , zei Kimnes ~n ten
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traan kwam in zijn oog op, „maar Jezus was beter dan
wig .
„Zeker , sprak de zendeling, „wij moeten Hem daar
in gelijk worden en met Gods hulp kunnen wij dat
ook . Tegelijkertijd werd hij aan Stephanus herinnerd
en las hem de geschiedenis van zijn sterven voor .
Kimnes droogde zijne oogen en zei : „Hij zal zalig
worden. Zeker hij komt bij God in den hemel .
„ja , ging de zendeling voort, „en gij en iedereen,
die zoo handelt, als hij deed, zal daar ook heenkomen .
„Goede man , onderbrak Kimnes hem, „ik wil het
doen, geeft mij echter een weinig tijd ; als ik mijn ander
hart tot zwijgen gebracht heb, wil ik terugkomen .
„Ga maar , sprak de zendeling, „en bidt den trouwen
God, dat Hij u in uw besluit s terkt . l k zal ook voor u
bidden .
Na eenige tijd kwam Kimnes in opgeruimde stemming
terug en zei : „Nu ben ik gelukkig, ik haat niet meer ;
ik heb vergeven! Toen gij mij over den Gekruisigden
Heiland voorlas, werd mijn geheele hart bewogen, en
ik beloof de to zullen vergeten .
Hij wenschte hierop met zijne vrouw, een Christelijk
leven to lijden en gedoopt to worden . De zendeling
stemde hierin toe ; Kimnes legde voor zijn doop een be
lijdenis van zijn geloof of en beantwoordde diep ont .
roerd de hem gestelde vragen . Daarop reikte hij den
zendeling de hand en zei : „Dank u, beste heer, ik ben
zeer gelukkig , en tot de gemeente zei hij : „Neem mij
als een geloovige op ; wij moeten elkaar van harte lief
hebben!
Na eenige dagen zond de nieuwgeborene zijnen vijand
de volgende boodschap : „Ik ben flu gelukkig geworden;
vrees met meer voor mij !
::

NA VELE DAGEN

„Och, goede mijnheer mag ik ten eindje boven op
het dak van uw postwagen meerijden?
Deze vraag, werd door een twaalfjarigen knaap ge
daan ears den bestuurder der wagers . Hij had een bun
deltje onder den arm en zag er moede en treurig uit .
Near zijn uiterlijk to oordeelen, moest hij reeds van
ver gekomen zijn, want het scheen alsof hij ieder oogen
bilk in elkaar zakken zou .
De bestuurder keek hem onverschillig aan en vroeg
toen, wear hij heen wilde .
„Near Jacksonville, mijnheer; hoe ver is dat en hoe
veel kost het dear near toe to rijden wanneer ik boven
op het dak zit?
„Ja, het zijn flog goed tiers mijlen . Hebt ge geld?
lk ben er niet verlegen om, je mede to nemen, want ik
heb vracht genoeg bij me, maar als ge mij drie shillingen
geeft, den kunt ge pleats hier boven vinden .
„Och mijnheer, zooveel geld heb ik niet, maar als
u tens wist van hoe ver ik kwam en hoe moede ik
was, den zoudt u mij voor tiers centers meenemen, want
dat is elite wet ik bezit.
„Dan moot ge to voet gaan jongen, ik neem geen
cent minder aan ale drie shillingen .
„Halt , riep thane een medereiziger uit de postwagen,
die het onderhoud mede aangehoord had . „Neem den
knaap met en wel bij mij binnen, ik betaal voor hem .
De voerman, die flog een fool verdienen kon en zich
over zijn ruwheid schaamde, hield de paarden in, ter
wijl de beer die gesproken had, den knaap liet instijgen
en naast hem zitten lies .

t02

de voerman Meld de pearden in . . .
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„Hoeveel hebt ge reeds geloopen, mijn jongenr vroeg
de heer, als de wagen weder verder reed .
„Meer dan 100 mijlen mijnheerl
Kon dat wel waar zijn? De jongen had een eerlijk
gezicht ; verder
zoo jong en klein en dan zoo n rein
geheel alleen? De knaap zag de twijfel in de oogen van
den heer, toen ging hij voort
„Ik heb mijn geboorteplaats voor twee weken ver
laten, en was sindsdien steeds op refs . Ieder familie
lid is dood, maar mijn tante Corry
ik weet niet of
ge haar kept
had om mij geroepen en ik zou bij haar
gaan inwonen . Zij dacht dat ik reisgeld had, ik schaam
de mij, haar to schrijven dat ik niets had . Dat is nu de
reden waarom ik op weg ben . Hier en daar mocht ik
een eindje meerijden, men stond mij toe in de schuur to
slapen, en tweemaal liet men mij in de huiskamer en
gaf mij to eten en heel t men mij in een bed laten slapen ;
maar meestal heb ik mijn eten gekocht, hoewel ik zeer
weinig geld had . Toen ik de refs begon, waren mijne
voeten goed in orde en sterk, maar flu denk ik, ze
houden het niet meer uit.
„Dat is ook geen wonder mijn jongen , zeide de heer
lachend, nadat hij het lange verhaal aangehoord had .
„Maar dat geeft nu ook niets meer , ging de kieine
verder, „ik ben bijna aan t eind van mijn refs, maar
ik ben u zoo zeer dankbaar, dat u zich over mij ontf ermd
hebt, ik was to moe . Zoo lang moeder leef de, had ik
geen gebrek aan vriendjes . Tranen rolden over zijn
aangezicht, maar hij veegde ze snel of met de moues
van zijn jasje.
„Daar hebt ge waarlijk meer als veertien mijl per
dag gereisd en nog wel alle dagen tot heden toe .
„0, neen, ik heb des sabbats niet gereisd, dat had
moeder mij verboden, als zij geleef d had, dat heb ik
haar ook nog moeten belooven, dat ik de geboden hou
den zou .
„Gedenk den sabbatdag dat gij dies heiligt , zei de
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beer zacht voor zich uit, terwijl hij den jongen in zijne
eerli ke oogen keek .
,, at is een der geboden, ik kan ze alien uit bet hoof d .
Moeder beefs ze mij geleerd .
„Dan kept ge ook de bijbel, hebt ge er een?
„Zeker heb ik er een, moeder gaf mij die .
Terwijl hij sprak opende de knaap zijn bundeltje en
bracht een oud zakbijbeltje to voorschijn .
„Mag ik die eens zien , vroeg de beer?
„Zeker mijnheer en u mag ook zien was moeder er
in geschreven beef t .
Ziet u daar! „Pieter van Dusen bet laatste geschenk
van zijne moeder .
Onder deze namen stond in mooi schrift geschreven
„Oefen trouw en redelijkheid,
Tot aan je koele graf,
En wijk geen vinger wijd,
.
Van Godes wegen of
,,Mijne moeder was zeer goed, en zij heeft s .eds
moeite gedaan mij goed to maken , zei de knaap, toen
hij zijn schat weer inpakte .
„Waart ge niet angstig alleen to reizen en s nachts
in schuren to slapen?
„Neen, want ik wist, dat God met mij was, en over
mij waakte ; ook beef t moeder vaak gezegd, dat ik alr
leen maar to bidden had en God zou alles wel ten
goede leiden ; dit heb ik ook zoo ondervonden .
De zon ging achter de bergen under, als de kleine
Pieter op zijn zitplaats een tijd geslapen had, opeens
droomde hij en zijn stem klonk luid? : „0, zalige
ure des gebeds enz ., zoodat hij er zelf wakker van
werd, en verlegen om zich been keek . Toen vroegen
de reizigers alien, hen dat lied voor to zingers . Het was
stil in de postwagen en alle oogen waren op den kleinen
pelgrim gericht, toen zijn stem door de stille avondlucht
been klonk
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„0, zaal ge ure des gebeds,
Gr rukt mij uit der zorgen net
Gij leidt mij tot mijns Vaders troop,
Den Helper groot in trouwbetoon .
De refs was nu spoedig ten einde en de beer maakte
aanstalten de eerstvolgende halte uit to stappen . Hij
kon bet niet over zijn hart verkrijgen den kleinen fun .
ken knaap to verlaten, hij vermaande hem de goede
woorden zijner moeder in eere to houden, schreef zijn
adres op en verzocht hem vaak to schrijven, gaf hem
een sommetje geld in de hand en nam afscheid . De
knaap dacht niet hem ooit weer to zien, maar de voor
zienigheid bracht hen nog eenmaal samen .
**

Pieter van Dusen werd door zijne tante liefderijk
opgenomen en ook haar man nam hem hartelijk bij zich
op, hij werd loopjongen in zijn zaak, hierna steeg hij
stag vaor stag en t ging hem best .
Zoo verliepen jaren, de Gebeden van eene moeder
droegen vruchten . De toestand van Pieter werd steeds
beter, en zijn oom beleef de vreugde van hem.
Eene biddende moeder is een groote zegen, ook al
worden de gebeden niet dadelijk verhoord ; eerst bet
gras, dap de balm en daarna de aar ; maar men moet
ook bedenken dat Pieter de lessen zijner moeder niet
vergat.
Hoewel zijn oom een man van de wereld en in zaken
was, zag hij toch zeer gaarne dat Pieter vrome neigingen
had en moedigde hem aan daarin vol to houden .
Na jaren vinden wij Pieter als opvolger van zijn
oom in de zaak . De arme knaap, die eens in schuren
geslapen had en 100 mijlen to voet gegaan was en geen
reisgeld had, vinden wij als een voorname en rijke man
terug : ,,De zegen des Heeren maakt rijk .
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Och, dat wij toch altijd de hand des Heeren zien
mochten wanneer het donkey om ons heen is, want ook
in nood is God nabij en schikt en bestuurt het lot der
menschenkinderen,
Vijf en twintig jaren later na de refs met de post
wagen.
De voorspoedige zakenman van vroeger is geldelijk
achteruitgegaan en to gronde, zijne rijkdommen waren
vervlogen, de eenige troost was dat Gods oog over
hem waakte, maar wie hem helpen zou wist hij niet .
Dat was het eenige wat hij had : „de gerechten gaat
het licht steeds op Had God opgehouden genadig to
zijn, riep hij in angst uit, dan antwoordde een troost
volle stem : „wat buigt gij u neder, o, mijn ziel!, en wat
zijt gij onrustig in mij, hoop op God, want ik zal Hem
nog loven.
Op een dag verscheen een man in de winkel van den
geruineerden zakenman en stelde zich voor, reikt hem
de hand die aangenomen werd, maar hij kon zich niet
herinneren hem ooit gezien to hebben .
„Kent u niet meer de arme jongen in de postwagen?
Zakenverwarring en kommer had hem vergeetachtig
gemaakt .
Toen zei Pieter van Dusen, want hij was het, „kunt
u zich niet herinneren, hoe u eens een knaap reisgeld gaf
in de postwagen en hoe hij zong : „0, zalige ure van
gebed
Oogenblikkelijk stond de geheele geschiedenis weer
levendig voor zijn geest en de grijsaard verheugde zich
in den statigen man, de knaap van vroeger weer to
zien .
Van Dusen vertelde flu, hoe hij vaak aan zijn wel
doener gedacht had. De grijsaard beefde, had hij dan
werkelijk zooveel gedaan toen hij den wees een vrien
delijk woord en een paar zilverstukken had gegeven?
„Ik heb van uw ongeluk gehoord , ging hij voort,
„en God heeft mij hierheen gezonden, u to helpen, want
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ge moet toch wel weten wat in de Schrift staat : „Na
vele agen„ .„
De oude man bong zijn hoof d, maar op Pieters ver^
zoek opende hij de zakenboeken om hem een blik er
in to laten slaan .
„Dankt God en houdt cooed zei Pieter vriendelijk,
op een wijze, die den oude bemoedigend voorkwam .
Thans nam Pieter een pen, trok zijn opschrijfboekje
uit zijn zak en schreef en overreikte den ouden man
een wissel met de woorden : „flier mijn oude vriend
en weldoener, betaalt u mij naar omstandigheid af, want
van Pieter van Dusen zal men niet zeggen dat hij niet
bereid was een armen schipbreukeling het geloof to
sterken en ik weet, deze wissel zal u uw vertrouwen
in God weer geven.
„ Mijnheer, wie heeft u van mijn ongeluk verteld. 1k
begrijp dat niet!
„1k wil u zeggen wat het beteekent : „Were uw brood
uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen .
Toen u een knaap in de nood hielp, toen hebt ge den
Heer geleend en nu heeft de Heer mij gezonden, Zijn
schuld of to doen, opdat een arm menschenkind niet
aan Zijne goedheid twijfele!
wie den Heer leent, bekomt kapitaal en rente in
goeden tijd terug . Wel dengenen die op Hem vertrou
wen!

LUTHER S GEBED VOOR
MELANCHTON.

In het begin van de maand Juni van het jaar 1540
moest Melanchton weder naar Hagenau vertrekken,
waar door den roomschen koning Ferdinand een ver
gadering belegd was . Onderweg echter, in Weimar
werd hij, meer uit zorg over het ergerlijke handelen
van den landgraaf, dan wel uit anderen oorzaken, zoo
hevig ziek, dat hij totaal uitgeput was en niet anders
dacht, dan dat hij sterven zou .
Luther, die hem reeds een troostbrief geschreven had,
werd door den keurvorst tezamen met Kreuziger naar
Weimar ontboden, want hij wenschte, dat Luther hem
nog eenmaal zou spreken . Dag en nacht moest Luther
reizen ; hij kwam aan en beyond, dat de beschrijving,
die men van den zieke gegeven had, maar al to waar
was . Want de oogen van Melanchton waren reeds ger
broken, verstand, gehoor en spraak waren reeds ver
dwenen, hij kende bijna niemand meer, at of dronk niets,
zijn gelaat en slapen waren reeds ingevallen en hij had,
zooals Luther zelf zei, geheel een Hippocratisch gezicht .
Luther schrok zeer bij deze aanblik . „Lieve Hemel ,
zei hij tot zijne metgezellen, „wat heeft toch de duivel
dit lichaam bedorven! Maar dadelijk keerde hij zich
naar het venster en bad vurig tot God „Die moet , zei
Luther, „onze Heere God bij mij laten . Want ik legde
Hem de gansche zaak voor, en ik hield Hem al Zijne
beloften voor, dat Hij gebeden verhooren wil, die ik
uit de Heilige Schrif t wist to vertellen, dat Hij mij moest
verhooren, hoe zou ik anders Zijne beloften vertrouwen,
Nadat hij gebeden had, greep hij Melanchton bij de
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hand en sprak : „Heb goeden cooed, Philippus, gij zult
niet sterven! Daar Luther bekend was met zijn hartens
en gewetensgesteldheid, voegde hij erbij : „Hoewel God
oorzaak had om to dooden, wil Hij toch des zondaars
dood niet, maar dat hij zich bekeere en leve! Hij heef t
lust aan hat levee en niet aan hat sterven! Heef t God
de allergrootste zondaars, die ooit op aarde geweest
zijn, als Adam en Eva, wader uit genade geroepen en
aangenomen, veal minder wil Hij jou, mijn geliefde
Philippus, verstooten en in zonden en zwaarmoedigheid
laten omkomen . Geef daarom geen ruimte aan den
treurgeest en wordt geen zelfmoordenaar, maar ver
trouw den Heere, Die dooden, maar ook wear levend
makers kan, bezeeren en verbinden, slaan en wader
heelers kan!
Bij daze toespraak begon Melanchton wader adem
to halen, maar kon nog niet spreken . Eerst na ears
oogenblik keerde hij zijn aangezicht naar Luther en
smeekte hem om Gods wil, hem niet langer op to hou
den op daze goede refs, maar hem to laten gaan, want
er kon hem niets beters wedervaren . „Volstrekt niet,
Philippus , zei Luther, „gij moat omen Heeren God
nog verder dienen! Werkelijk ward de zieke hoe lan
ger hoe levendiger, en Luther liet hem vlug wat eten
klaarmaken . Hij bracht hat hem zeif, en toen Melanchr
ton weigerde to eten, dwong Luther hem met dreige
menten, doordat hij zei : „floor eens, Philippus, in een
woord gezegd, je moat nu eten, anders doe ik je in de
ban . Door daze woorden ward 1Vlelanchton ertoe ge
bracht iets to eten, hoewel slechts zeer weinig, maar
langzamerhand kwam hij wader op krachten .
Melanchton bekende na zijne genezing, dat hij naar
waarheid zeggen kon, dat hij door goddelijke kracht
uit den dood in hat levee teruggeroepen was geworden
en dat als Luther niet gekomen was, hij zeker gestorven
was . Luther zei over daze genezing : „Philippus is ber
slist een van de personae, die door gebed van den dood
gered zijn . 1k zelf ban in Schmalkalden ook reeds in
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de klauwen van den dood geweest, maar het gebed
van vrome christenen heeft mij weder levend gemaakt .
Deze gewichtige gebeurtenis van Melanchton s ge
nezing meldde Luther zeer spoedig aan zijn lieve Kathe
in Wittenberg, zijne huisvrouw, opdat zij in zijne
vreugde deelen kon .

HET VOORBEELD VAN EEN VADER .

Vader en zoon waren in een vroolijk gezelschap .
Als den laatsten gevraagd werd wat hij drinken wilde,
antwoordde hij : „Ik drink wat mijn vader drinkt. De
gedachte aan zijne verantwoordelijkheid vloog snel door
de ziel des vaders bij het hooren van deze woorden en
hij antwoordde : „Ik vraag om een glas water . In een
ander geval had zoo licht, zooals in zoovele gevallen,
de eerste stag de zoon tot dronkaard kunnen worden.

KINDEKIJN .

Krullende lokken en kijkertjes blauw,
als het viooltje, zoo lief en zoo trouw ;
wangen roodkleurig, nog f risch en gezond . . .
tandjes als paarlen
een lachende mond;
een neusje dat nooit nog zijn dienst heeft gestaakt,
kindlijn, wie heeft u zoo lief lijk gemaakt?

Kom ik naar huffs, is mijn dagtaak voorbij,
twee kleine handjes, zij grijpen naar mij ;
kraaiend van blijdschap, getroond op mijn arm
knuffelt mijn kleuter, zich tegen mij warm,
streelend en kussend, mij aaiend zoo zacht . . .
vleiend liefkoozend, mijn kindekijn lacht .

Nadert de zandman met haastige spoed,
sluimert mijn schatje, met rustig gemoed ;
stralende oogjes zij worden nu moe . . .
„papa zoo klinkt het nog eenmaal mij toe ;
dan wordt in t popperig heldere bed,
haarfijn . . . . een droom in elkander gezet .

s Morgens nog vroeg, na een rustigen nacht,
vriend lijk de zon, door de glasruitjes lacht ;
schelmsch kijkt een kopje, leuk uit bet gordijn . . .
papa en mama . . . weerklinkt bet zoo fijn ;
plotseling klautert, tot bei onze pret,
zachtkens, een kleine gedaante in t bed .
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Lieveling, lieveling
bloei en gedij,
door al der jaren bontwiss lende rij ;
blijf met uw oogjes zoo stralend en rein,
zoo het tot heden, nog immer mocht zijn ;
groei op tot zegen van God en den mensch,
dit is uw Vader en Moeder hun wensch .

Zuiver als water, in vruchtbaren grond,
blijve uw streven en denken gezond ;
en als de schaduw, van zorg ons bedekt,
worde uw lief de, nog meer opgewekt ;
dat er de Heiland, u zachtkens geleidt,
in Hem geborgen, den Hemel gewij d .

DE DRAAIKOLK .

Velen zullen wel gehoord hebben van de gevaarlijke
draaikolken aan de Noorsche kust . Deze hebben een
vreeselijke kracht, zijn wijd van omvang en daardoor
zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. Bij sterken Westenn
wind bruischt zoo n draaikolk als een waterval, maar
zeldzamer is het dat hij bij rustig en kalm weer het
grootste geweld heef t en wee het schip dat gedurende
eene windstilte getrokken wordt . Komt hem niet een
windvlaag to hulp, dan trekt de draaikolk al sneller
en sneller het vaartuig in de ronde, ontzettende opening
naar de diepte.
Fielder en zonnig ligt de blauwe hemel over de
Noorsche kust en over de spiegelgladde zeeoppervlakte
uitgestrekt, waarop een trotsch schip met gezwollen
zeilen voer. De tocht scheen zoo zeker, er was aan
boord niets to doen. De kapitein en bemanning be
sloten van het goede oogenblik to genieten en zetten
zich in een kring om de drinktafel heen . Alleen de stuur
man was niet bij hen, hij kende het gevaar
zooals
uw geweten het ook kept, want het is niet ver van U .
Het verschrikkelijke, n .l, de draaikolk, was dichtbij,
en de drinkers waren zonder vrees !
Luider klonken de glazen en spoedig daarop begon
men op t dek to dansen. „Danst, jongens, danst , riep
de kapitein, en ze draaiden in een kring al wilder en
wilder, lachend en schreeuwend in de roes der vreugde.
Daar trad de stuurman plotseling, onder de dronkenen .
„Kapitein , zei hij, „wij moeten zoo dadelijk ankeren.
Het is geheel windstil en het schip heeft in het laatste
half uur een vierde kring beschreven .
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„Ha! ha! ha! , riep de kapitein . „Vult de glaze i
jongens, danst en draait . Het brave oude schip houdt
het we!! Angstig keerde de stuurman tot het compas
terug, dat duidelijk het naderend gevaar aankondigde .
Plotseling wierp hij zich doodsbleek tusschen de ande
ren in . „Kapitein , smeekte hij, „om des hemels wil, last
ons ankeren, tot de wind weer waait, want wij zijn
in den draaikolk . Daar boven ligt reeds een ander schip
voor anker en geeft waarschuwingssignalen . Kijkt u
zelf door den verrekijker!
„Maakt dat je weg komt, jou dwaas! , riep de kapi~
tein .
„jongens, ik zing jelui een lied voor , en hij begon
Als de zorgen voorwaarts jagen,
doet slechts wijn en geld mij we! ;
tijd en oord wil k niet naar vragen
zelf s al brengt die dag . . . . de he!.
De stuurman was buiten zichzelf. Niemand hielp
hem het anker uit to werpen, en alleen was het hem
onmogelijk. Daar knalde van het andere schip reeds
een signaalpijl . Een boot werd aan een lang touw in
zee gelaten . Tevergeefs trachtte de stuurman de zware
reddingboot to bewegen, tevergeef s riep hij weer en
weer om hulp ; de dolle daps en het gedrink duurde
voort . Nog eenmaal ging hij naar het compas, greep
in vertwij f eling in het onmachtige stuurrad . Geen wind
blies in de zeilen en het ongelukkige schip bewoog zich
meer en meer in een geheimzinnige kring . Ten laatste
maal kwam hij weer tot de anderen om voor de vree
selijke gevaren to waarschuwen .
Ze lagen thans allen of gemat op het dek en ant
woordde hem met hoongelach . Toen ze lachtten weende
hij en smeekte hen met tranen zich to laten redden,
toen wierp hij zich in zee en zwom met sterken arm
door de gevaarlijke stroom naar de reddende boot, die
hij gelukkig bereikte .
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met groeiende angst zagen zij de boot zijn vreeselijk graf tegemoet
snellen .
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Zoo lang het ging wend het touw van het vaartuig
verlengd, zoodat de boot het schip met de dronkaards
bereiken kon . Thans konden ze de waarschuwingsroe
pen hooren . Een of twee werden door de roepstem tot
nuchterheid gebracht en sprongen in zee en bereikten
al zwemmende de boot. De anderen bleven als betoa
vend en langzaam bewoog zich het schip in steeds
nauweren kring. Het was een vreeselijke aanblik en
in angstige spanning was ieders oog op het andere
schip gevestigd, terwijl nog ernstige bedrijvigheid on
der de lieden heerschte. De ongeloofelijkste pogingen
werden nog gedaan het touw to verlengen . Het be
reikte niet meer het ongelukkige schip . Met groeieride
angst en opwinding zagen de lieden in de boot het zijn
vreeselijk graf tegemoet snellen . Nog wachtten zij . De
duisternis brak aan en dreef hen eindelijk terug, maar
toch zagen zij nog lang naar het schip, dat al snellen
en snellen op het water rond bleef drijven tot de nacht
het in een ondoordringbare sluier hulde. Toen de mor
genschemering kwam, was het schip met zijne beman
ning van dronken mannen voor eeuwig verdwenen .
Gij denkt wel lieve lezer, deze dwazen overkwam
wat ze zochten ; zoo n zorgeloosheid moest tot verderf
voeren. Zijt gij zeker, niet zelf reeds door zoo n licht
zinnigheid bevangen to zijn? Is niet veel in uw leven,
in uw gezelligheid, in uw genoegens daarop aangelegd,
deze lichtzinnigheid eveneens to begaan?
Uwe onmiddellijke nabijheid, de macht van het
oogenblik houden u zbb vast dat ge niet over het
aardsche heen kunt zien en de gedachte aan de eeuwig
held u niet bekommert . Dringende zaken, het voorbeeld
uwer bekenden, alles geef t aan uw leven van schijn
het karakter van zekerheid en geluk . Gij merkt niet,
gij wilt niet merken, dat de bodem waarop gij staat,
evenzoo wankelend is en niet houdt als het dek van
ons schip .
Dat under u een vreeselijke diepte is, die u vroeg
of last verslinden moet . Wet had ge nog het compas van
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uw geweten, maar gij achtet dat al lang niet meer ;
bet mag zich draaien en wenden zooals het wil . En ziet!
Gij zijt het niet alleen, die zoo zinneloos een zekeren
ondergang tegemoet gaat . Duizenden gaan met u den
zelfden weg, misschien door uw voorbeeld geleid en
aangemoedigd, alien zijn door dezelfde roes en ver
blinding gevangen .
De eenige die zich niet mee laten trekken, zijn deze
duistere, treurige gestalten die over hunne boot heen
zien. De vromen, de huicheiaars, zooals gij ze noemt,
een kleine verachte schaar, zonder macht noch aan
zien, wie wil dan naar hen luisteren?
Houdt op met uwe verachting en let wel, ze zijn
weinigen
maar gered, ze zijn vroom
maar ge
red, ze zijn als dweepers en overdrevenen uitgekreten
maar gered, hun anker heef t een vasten grond gevon
den . Ze zijn geborgen en zien uw gevaar, daarom roepen
ze zoo ernstig, zoo luid, zoo dringend . Hun geroep
is meer waard als dat gelach uwer vrienden .
De nacht breekt aan, de of grond is onzichtbaar, maar
in uw nabijheid. Eenigen hebben den gevaarvolien weg
reeds verlaten. Volgt hen na, hindert de anderen niet,
nog is het tij d, maar spoedig kan bet oogenblik komen,
waar geen waarschuwende stem meer uw oor bereiken
kan, geen reddende hand naar u uitgestrekt wordt .
Door uw eigen schuld wordt ge reddeloos in de
draaikolk des eeuwigen doods getrokken .

ZES MOETEN HET ER ZIJN .

De hoof dintendent, Dr . Bi chsel, die vele jaren in
Berlijn als geestelijke werkzaam is geweest en zeer veel
zegen bij zijn arbeid had, was eerder opperintendent
in Uckermark . In zijn vroeger ambtsleven geschiedde
de volgende gebei}rtenis .
Op een dag zat hij aan zijn schrij f taf el to schrijven .
Daar kwam een oude weduwe bij hem binnen en stortte
haar hart voor hem uit . „Gij weet , zei ze, maar in plat
dialect, „dat jk lang ziek ben geweest en niets heb
kunnen verdjenen . Nu moet jk 6 thalers huur betalen en
ik heb ze niet . Ik heb mijnen lieven Heiland gebeden
of Hij mij 6 thalers schenken wilde en Hij heef t ook
„ja gezegd. „Zoo , zei de opperintendent, „hoe zoo?
„ a , antwoordde ze, „Hij heef t gezegd : „Wat gij bid
den zult in Nlijnen naam, het zal u gegeven worn
den. Ik heb Hem in Zijnen naam, in het geloof
aan Zijn verdienste gebeden en dan kan het ook niet
uitblijven . Nu wilde jk U vragen, of gij aan de regee
ring wilde schrijven, opdat jk dat geld krijg . „ja ,
zei hij weer, „hoe kan jk dat nu doen? De regeering
kan niet ieder, die geld noodig heeft, jets sturen .
„0 , zei ze, „zoo menige kostersvrouw krijgt een
ondersteuning . Zooals jk U zeg, schrijf het maar ; ik
krijg flu ook ietsl „Gij zijt echter geen kostersvrouw,
wier man een ambt bekleed heef t . „Doet niets let
zake , verzette zij zich, „schrijf het maar . Geen tegen
epraak hiclp . Dc intendent nam een protocol, schreef
trop wat de vrouw gezegd had en verklaarde, dat hij
niet van haar of kon komen en verzocht voor haar
om 5 ire, ec niet bij denkend, dat zij 6 gezegd had .
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Hij las haar de brief voor, en vroeg : ,,Is het zoo goed?
„Neen , zei ze, „zes moeten het er zijn, heer intendent!
„Ach , zei hij, „dat heb ik overzien, maar veranderen
kan ik het niet, en om het weder over to schrijven, daar
heb ik geen tijd voor . Gij bleef op uw stuk staan en
ik heb moeten schrijven, flu blijf ik op mijn stuk staan
en last het staan! „Nu , antwoordde zij, „zes krijg
ik er toch! , lachte vriendelijk en ging heen . In de loop
der week was er een bidstond in de kerk ; en de oude
vrouw zit, als altijd vooraan . Na de ure komt zij naar
den intendent toe en vraagt hem zachtjes : ,,Is het reeds
daar? Zij krijgt een ontkennend antwoord . Maar spoe
dig daarop ontvangt de hoof dintendent een schrijven
van de regeering en leest tot zijn groote verwondering
op het adres : „Hierin een mandaat van zes thalers!
Hij opent het en vindt werkelijk 6 thalers erin . ,,Op uw
voorstel , stond er in het schrijven, „staan wij eens en
voor altijd een ondersteuning toe van 6 thalers aan de
arme weduwe N .N. „Wonderbare Heere , denkt hij,
„wat verhoort Gij toch stipt de eenvoudige gebeden
van geloovige kinderen! Hij denkt verder, ik moet het
geloof van die vrouw toch verder nog eens beproeven .
Als zij komt en vraagt of het er reeds is, antwoordt hij
en telt haar 5 thalers voor . „He , zegt ze, „heer
intendent, zes moeten het er zijn, reken bet maar uit .
En hij moest haar flu de zesde thaler ook geven .

tijdens de winter bevriest deze naar buiten spuitende watermassa .

DE VLAMMENSPUWENDE FONTEIN.

De staat Penssylvanie is beroemd om zijn rijkdom
aan mineralen . Bergen van kolen voorzien den staat
van het noodige en met dezen nog vele andere staten .
Bergen vol ijzererts leveren het materiaal voor de be
werking in den smeltoven van duizende, nuttige voor
werpen, terwijl in de schoot der aarde oliebronnen
zijn, wier groote schatten ontelbare huizen en paleizen
van t land hun licht leveren . Somtijds brengen deze
oliebronnen inplaats van olie gas aan de , oppervlakte
en bij tijden in zulke groote hoeveelheden, dat men
de geheele omgeving tot mijlen ver met hetzelve ver
lichten kan . In de stad Kane op den top van het
Alleghanie gebergte, in de nabijheid van den Penssylr
vania en Erie spoorweg zijn beroemde zwavel en
ijzerhoudende waterbronnen . Daar werd in t voorjaar
van 1878 naar olie gezocht. Men boorde meer dan
200 voet diep in het gebergte, vond echter geen olie,
maar wel een ader van oliegas en wel in zob n hoeveel
heid, dat eene geheele stad daarmee verlicht kon wor
den . Men gaf die bron op en nam het houtwerk wat
bij t boren gebruikt was er uit . De ontelbare openingen
vulden zich direct met water en het daarbij ingesloten
gas vermengde zich met het water en wierp dat als een
f ontein hoog de lucht in .
Sinds diep tijd gaat dit proces ongehinderd zijn gang
en bij tusschenruimten van 6 tot 10 minuten wordt de
zuil van gas, schuim en water uit de diepte der aarde
tot 100 voet hoog hemelwaarts geworpen.
Ondertusschen ontbrandt het gas en de vlammen

met het waterschuim vermengd, vormen dan de prach
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tigste regenboogkleuren en geven vooral in den Aacht
ten zeer grootsch natuurschouwspel .
Tijdens den winter bevriest deze naar buiten spui .
tende watermassa en er ontstaat een 100 voet hooge
ijszuil, die in het zonlicht een werkelijk verblindende
aanblik als van brillanten geeft .
Duizenden edelsteenen en kristallen schijnen hunne
vuurstralen op dezen zuil to weerkaatsen en in bewonr
dering van dit heerlijk schouwspel valt iemand de ge
dachten in aan de glanzende fundamenten van het nieuw
Jeruzalem, de stad der kinderen Gods .

UIT DE ERVARING VAN BEN
GENEESHEER.

„Ik kan niet, dokter, ik kan niet . De jonge man,
wiens bevende lippen deze woorden uitten, was nauwe
lijks 18 jaar, maar zijne oogen waren rood als bloed en
zijn handers beef den en op zijn wangen brandden roode
vlekken .
Toen hij zoo voor mij stond, ging zijne levensgeschie
denis in levendige beelden voor mijne oogen voorbij .
Zijn vader was geen dronkaard; hij zou zeer beleedigd
geweest zijn, indien iemand gezegd had, dat hij onmatig
was in het genieten van alcoholische dranken .
Maar hij dronk, iederen dag nam hij eene opwekking
die hij noodig vond, ten zenuwversterking, zooals hij dat
noemde . En terwiji hij dit deed, stond de kleine jongen
ears zijn knie geleund en vroeg : „papa wet drinkt u?
En papa placht to lechers en to zeggen : „dat is niets
voor jou mijn jongen, ga heen en speel . En als de jon
gen niet tevreden was met dit antwoord, dan zei hij
het was een weinig medicijn, die hij voor de maag in
nam . De kleine krullebol echter had zijn twijfel . Hij zag
op den duur de roode wangen en het drukke redeneeren
van zijn vader, ook rook hij de lucht van den genoten
drank en hoewel in geringe mate wekte dit alles eerst
zijn nieuwsgierigheid, dock spoedig daarop zijn verlan
gen op . Als hij dan zoo vroeg en het ook proeven wilde,
dan werd de vader boos en zei als je wet hebben wilt,
dan kan je bonbons krijgen, dit antwoord bevredigde
het ventje echter niet . Wanneer de vader weer zijn
zoo enaamde medicijn nam, was bet kind spoedig bij
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hemp en rook en snoof de lucht in, die hem eerst duizelig
maakte . Maar daar bleef het niet bij, hij zag goed toe
waar de vader het leege glass neerzette en f luks en onge
zien was hij er bij om de laatste druppels to nemen .
Hoewel ze hem op den tong brandden en hij water moest
drinken om het branden weg to krijgen, zoo bleef het
verlangen toch, het weer to doen bij een volgende maal .
De vader bemerkte dit en plaatste het glas ergens anders,
dock ook daar wist de kleine er bij to komen en keer op
keer werden de laatste druppels genomen, totdat hij op
een keer het waagde zelfs een theelepel vol to drinken
uit de flesch. De moeder vond hem vaak met drooge
lippen en roode wangen, maar dacht, dat hij koorts
had . Zoo was de jongen van kind of gewend sterken
drank to gebruiken, eerst de lucht, toen eenige druppels,
daarna een theelepel vol om to eindigen bij een geregelde
drinker, zoo jong als hij was .
Menige zulke gevallen had de dokter meegemaakt,
mannen en ook vrouwen, die verslaaf d waxen en het
geluk van huisgezinnen verwoestten .
Ook wilt hij als geneesheer hoe arme ongelukkige kin
deren ter wereld kwamen van zulke ouders, idioten met
vervormde hoof den, oorzaak van het drinken der ouders .
„Ik kan niet dokter, ik kan niet ophouden to drinken
was weer de roep van den jongeman, die voor hem
stond, al is mijn wil nog zoo goed het na to laten, als ik
een cafa voorbij kom of ergens anders de lucht van alco
hol ruik, ben ik weer zwak en willoos .
Treurig zat de moeder er bij, weende en zei niets en
ik kon het leed der moeder niet lenigen . „0, dokter, het
liegen en draaien heb ik altijd verafschuwd, maar ik kan
niet meer goed zijn, het drinken heeft mij zoo gemaakt .
En weer moest de geneesheer denken aan de vele dui
zende dergelijke gevallen . Was het wonder, dat ook
zijne oogen bedroef d keken . Waarom toch zooveel
ellende? De bevrijding hiervan moet meer door kennis
van het kwaad dan door dwang verkregen worden .
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Daarom acht ik het ook mijn plicht mannen en vrou
wen dit alles to vertellen ,maar vooral jonge mannen en
meisjes, dat ze het kwaad leeren kennen en voor het
ernstig gevaar to waarschuwen . lk wil niet dat door
mijne nalatigheid een hoopvolle jonge man of jong
meisje onwetend in zoo n ellende geraken zal, wat nog
erger is dan de dood .

HELPT HEN 1

Toen ik voor vele jaren nog in Noxburh Mass . leefde,
ging ik op een avond naar Boston . Toen ik op de plaats
kwam waar de omnibussen stonden, hoorde ik gejoel
en gelach en dacht ik wil eens zien wat daar to doers is .
1k vond een groep jonge manners, die een jong meisje
van zeventien jaren omringden, zij was dronken . De
manners stietten haar van de eene zijde naar de andere .
Noemt ge dat gekheid makers dit jonge meisje zoo
heen en weer to stooten? Een uit hen zei : „dat is Yough .
„ja , zei 1k, „dat is mijn naam . ij heten mid tot het
meisje gaan, dat heen en weer slingerde, zij kon niet stil
staan en weende bitterlijk, waarbij ze een klaaggeluid
maakte, dat bij een dier treurig klinkt, last staan bij een
mensch . 1k vroeg haar waar zij woonde . Het duurde
een geruimen tijd eer zij antwoorden kon en wilde .
Met geduld gelukte het mij eindelijk straat en num
mer van het huffs to weten to komen .
Toen zei ik tot haar : „Wanneer gij mij vertrouwt en
mijn arm nemen wilt, dan zal ik u zeker thuis brengen .
Zij legde de handers voor haar gezicht en keek mij
daarna aan en greep mijn arm . 1k ging een tamelijk groot
eind met haar, het was een zwaren arbeid maar eindelijk
bereikten wij het huffs en ik trok aan de bel. Een dienst
meisje deed open, ik noemde haar mijn naam en zei :
„ik vond de jongedame op straat en zij vertelde mij hier
to worsen . „0 , zei het meisje, trok de jongedame in
huffs en sloot de deur .
1k dacht bij mijzelve : de menschen praten gaarne over
geheelonthouding . Nu heeft men mij met een dronken

meisje area in arm zien loopen . Morgenavond heb ik cen
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voordracht to houden en aan het eind daarvan aril ik
de geschiedenis vertellen . Aan het eind der verzameling
kwamen een heer en dame met uitgestrekte handers naar
mij toe. De Heere vergelde het ul Wat dan? Dat u onze
dochter gisteravond thuis gebracht hebt . Ja, dat arme
kind, zel de moeder, zij ligt ziek to bed en wij zijn hier
gekomen om u to bedanken en wenschen u Gods zegen
toe. Wanneer ge haar aan die jonge manners overgela
ten had, wat zou ons kind overkomen zijn of als een
politieagent haar meegenomen had, ze zou nooit meer
haar oogen hebben durven ophef f en . Zij had geen schuld
aan het gebeurde . Er was bruiloft in het huffs van hare
tante, en daar zij niet wel was, hield ik haar thuis, toen
zlj later wat beter was, liet ik haar gaan . Het was koud
moeder ,ze zou nu tante to voet gaan bezoeken en met de
omnibus terug komen . Ze zei bij tante aankomende dat
ze het koud had en deze had haar een glas heete punch
gegeven . Wij zijn geheelonthouders en hebben nooit
sterken drank in huffs . Zij dronk toch en voelde zich
spoedig daarop niet wel . Zij moest bij het heengaan
nog even een glas wijn drinkers en het kind dronk ook
dat. Buitengekomen zijnde wend ze drasierig, en moist
niet moat daar de oorzaak van was, Verder kon zij zich
niets meer herinneren.
Twintig jaren later kwam ik In een muziekhal to Bos
ton en eene dame kwam tot mij : „Ik ben dat meisje, dat
u thuis gebracht hebt, ik ben gehuwd en moeder, geloof
in God en houd Zijne geboden .
Er zijn manners en vrouwen, die omdat ze zich to voor •
naam voelen, geen arme menschenziel willen redden . Als
ik een vrouw in moeilijkheden zie en ik kan haar er uit
helpers dan doe ik dat en vraag niet hoe en wanneer
kwaamt ge in dien toestand . Helpt hen eerst en vraagt
dan daarnaar en spreekt dan over hun verkeerd hande
len . Toen het jonge meisje of liever christelijke vrouw en
moeder mijn hand in de hare hield, dankte ik God een
,dronken meisje naar huffs to hebben gebracht .

HET LOTGEVAL VAN BEN BIJBEL .

In een kostbaar ingericht huffs in Dublin in het streng
katholieke Ierland, zat op een winternamiddag Mevr .
Blake, een jonge weduwe, in droevige gedachten verzon
ken voor het venster . Er werd op de deur geklopt en
haar biechtvader een jong katholiek priester met inne
mend uiterlijk trad binnen. Zij had alles gedaan wat de
laatste haar aangeraden had om van den last harer zon
den, die haar zoo drukte, vrij to worden ; Boetedoenin
gen, gebeden en liefdewerken . Maar steeds lagen haar
hare zonden loodzwaar op haar gemoed, nu was de
priester gekomen om op een nieuwe methode to trachten
haar op to monteren . Hij sprak van een zeldzaam be
minde komiek, die in het vereenigingsgebouw optreden
moest en door zijn grappen zeker haar bezwaard gemoed
verlichten zou . Hij had reeds een toegansbewijs voor
haar besteld. Na een langdurig wederstreven gaf zij ein~
delijk toe om haar biechtvader gehoor to geven .
Zij beyond zich aldus op de daartoe bestemden dag
aan het gebouw, dock zij had zich vergist met den tijd,
en vond inplaats van elegance dames en heeren, welke
zij ook gevonden zou hebben als zij op het juiste uur
gekomen was, een clubje eenvoudige menschen aan den
ingang en volgde deze tot een der kleinere zalen .
Ternauwernood had zij zich neergezet, of daar trad
reeds een jongeman op het podium en bracht een mooi
lied ten gehoore. Hierdoor werd haar opeens duidelijk,
dat zij in een protestantsche vergadering terecht was
gekomen. Zij wilde toen het lied uit was reeds verdwij
nen, zij stond op en liet van zenuwachtigheid haar para
pluie vallen, wat zulk een lawaai veroorzaakte, dat vele
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menschen omkeken om to zien was daar gaande was .
De arme dame was zoo geschrokken, dat zij onmid
dellijk weer ging zitten . Na een oogenblik van stilte
begon de leider der vergadering to bidden . Nog nimmer
had 1Vlevr . Blake zoo hooren bidden, zij verwonderde
zich over was zij zag en hoorde . De gelukzaligheid van
hem, die daar bad maakte een diepen indruk op haar,
zoo bleef zij dan ook zitten, na het gebed las hij luid en
duidelijk Hebr. 10 :114 voor en daarna nog verschil
lende andere bijbelplaatsen, eenvoudig en begrijpelijk,
over vergeving der zonden, de vrije genade en de ver
hooring des gebeds in den naam van Jezus .
Haar interesse was opgewekt . Deze boodschap was
juist datgene was zij noodig had . Zooals de dorre aarde
in den zomer drinks, nam zij de woorden der waarheid in
zich op en kon ze niet genoeg hooren .
Toen de vergadering ten einde en het gebed uitge
sproken was, geloof de zij dat dit het beslissende moment
in haar leven was, zij raapte al haar cooed to samen,
ging tot den prediker en vroeg hem verdere inlichtingen
over hetgeen hij gelezen had . De prediker bond zich
bereidwillig aan voor haar de teksten op to schrijven,
zoodat zij ze thuis weer kon nalezen . Maar welk een
ontsteltenis, toen zij zeide, dat zij geen bijbel had .
„Ik wil u mijn bijbel leenen , zei hij, „maar die moet ik
weer terug hebben, want dat is het kostbaarste was ik
bezit . 1Vlevr. Blake bedankte hem innig, ging toen in
allerijl met haar schat naar huffs en begon dadelijk de
teksten, die den prediker voor haar had opgeschreven,
to lezen en nog vele andere .
Zij vergat alles, las en las . Het werd licht in haar ziel .
Het bedrukte gemoed was verdwenen en vrede Gods
vervulde hart en zinnen .
Nlaar nu was het de tijd om den bijbel terug to geven.
Nog eenmaal verdiepte zij zich erin, juist toen er geklopt
werd en haar biechtvader voor haar stand . Terstond viel
hem op dat een veraadering in haar toestand had plaats
gevonden . Hij vroeg haar, waarom zij de Mis niet be
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zocht had en hoe haar die avondvergadering was be
vallen.
Eerst had zij zich voorgenomen to zwijgen, maar in
haar verlegenheid vergat zij zichzelf, sloeg haar oogen
neer en begon dan de toedracht to vertellen . Maar welk
een schrik toen zij opzag! Nog nimmer had zij een ~eM
zicht gezien, waar zoo n woede in lag .
„Geef mij dat boek , schreeuwde hij nog woedender .
Den ketter heeft u bijna in de hel gebracht . Nooit moogt
u weer in dat boek lezen! Zoo bemachtigde Iii den bijbel
stak ze in zijn monnikspij en ging toen met een vreese
lijken blik haastig de kamer uit .
Vergeefs had Mevr . Blake hem duidelijk gemaakt, dat
het boek haar eigendom niet was . Zij was als lamge
slagen. Zij was geheel door dien verschrikkelijken blik
terneergeslagen . Tot overmaat van ramp had zij het
adres, dat in den bijbel stood, niet genoteerd .
Dagen gingen voorbij . Het bezoek kwam niet meet .
Eindelijk besloot Mevrouw Blake nog eene poging to
wagen om den eigenaar den bijbel to kunnen weergeven .
Zij ging in het huffs van den priester, dat naast het kloosr
ter lag . Een non opende voor haar de deur, en antwoord
de op haar vraag, wijl op haar gelaat een zeldzame uitA
drukking lag : „Vader John is in deze kamer . Met deze
woorden opende zij een deur, waardoor zij Mevr . Blake
binnenliet. Deze lies bij den aanblik van hetgeen
daar stood een angstkreet hooren, want
o, vreeser
lijk! daar stood een doodkist waarin het lijk van den
priester lag
Eer zij nog op verhaal gekomen was,
schreeuwde de non haar in de ooren : „Stervend heeft hij
u vervloekt! U hebt hem een bijbel gegevenl Er uitl
Eer Mevr Blake wist wat haar overkomen was, stood
zij voor de gesloten deur op straat.
Opnieuw verliepen eenige weken . Op ten avond zat
Mevr. Blake weer alleen . De gebeurtenissen van de
laatste 3 a 4 maanden gingen door haar brein . Vrede en
blij dschap vervulden haar hart . Zij had zich een bijbel
gekocht, waarin zij dagelijks las . Toch kon zij den plotr
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selingea dood en vloek van den priester niet vergeten .
Waarom heel t God dat niet verhinderd? Hoe kon het
lezen van een bijbel zulke verschillende uitwerkingen
hebben?
Daar werd door het kamermeisje een zwaar gesluierde
dame aangediend. Toen zij binnentrad en den sluier
terug sloeg, was het niemand anders dan dezelfde non,
die voor den doodkist den vloek van den priester uitge
sproken had . Mevr . Blake trad terug .
De non vroeg of zij plaats mocht nemen en toen begon
zij : „Ten eerste vergeeft u mij als t u blief t die grove
leugens .
Vader john heeft u gezegend . Den dag
voor zijnen dood vroeg hij mij om u inede to deelen, dat
hij u in alle eeuwigheid dankbaar bhjft, dat hij door dat
boek, hetwelk hij van u meegenomen heeft, vergeving
van zonden gevonden had . Wilt u mij vergeven?
„Van harte graag , antwoordde Mevr. Blake, „maar
hoe kon u mij zoo voorliegen?
„Wijl ik van meening was, dat u den man, welke ik
zoo lief had, in de hel gebracht had en ik u daarom
haatte , antwoordde de non.
„Maar ik kon het verlangen niet langer weerstaan om
ook dat boek to lezen, dat hij gelezen had, en hoe meer
ik erin las des to boeiender was het voor mij
en ten
slotte vond ook ik vrede door de vergeving mijner zonr
den . Nu breng ik u dat boek terug . Ik heb wekenlang in
dat boek gelezen en ben nu uit het klooster gevlucht om
vannacht de overtocht naar Engeland to waken . Ook ik
zegen u
wij zullen elkaar in den hemel weerzien,

9.:

00K EEN GEMEENTEVERGADERING.

Ongeveer een jaar geleden maakte de schrijver van dit
stuk een refs door de westelijke gebieden van de Rocky
Mountains in de Ver . Staten . Hoewel hij veel beziens
en beschrijvingswaardigs op zijne tochten zag, toch blijft
eene namiddag hem onvergetelijk, en wat hij toen op
dien namiddag beleef d heef t, wil hij aan de lezers van
„Zonneschijn ten beste geven .
Het was op een mooie, zonnige October namiddag in

de verre staat Oregon, toen ik op den terugweg was
van een gemeentevergadering, die ik bijgewoond had,
naar mijn huffs . Het was zooals het op vele vergaderingen
gaat een tamelijk stormachtige zitting geweest, en de
gemoederen waren verscheidene malen zoo „hard op
elkaar gebotst , dat ik moeite en zorg had om de verga
dering tot een goed einde to brengen .
Toen ik zoo in gedachten over het gehoorde van dien
middag verzonken over een weide naar mijn huffs liep,
zag ik aan het eind daarvan, dat met struikgewas en
kreupelhout begroeid was, een heele menigte raven, die
naar het scheen in het hevigste gesprek met elkaar ge
wikkeld waren. Tenminste het luide gekras van hen,
duidde aan, dat er lets bijzonders in deze eigenaardige
vergadering gaande was . De nieuwsgierigheid dreef mij
om zoo dicht mogelijk de vergadering to naderen, om de
verhandelingen en gebeurtenissen nader to kunnen be
trachten.
Het gelukte mij ook, om vlak bij het bosch to komen .
1k ging achter een struik liggen, vanwaar ik ongestoord
de zwarte vergadering der raven kon overzien, en wat
ik daar zag, wekte in niet geringe mate mijn lachspie
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.er ontstond een algerneen gemurniel .
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Wren

op en, gaf mij tevu s ook stof tot nadenken . Ik mg
ongeveer 50 60 raven, die in een kring zaten;

dan zoo

in het midden zat een bijzonder groote raaf, die de ver
gadering scheen to leiden en zich van zijn waardigheid
bewust was . Hij sprak of liever gezegd kraste eerst een
geruimen tijd, en het gezelschap scheen hem aandachtig
aan to hooren . Het waren in ieder geval gewichtige din
den, die de „voorzitter of „prediker daar voorbracht .
Op eenmaal echter schenen zijne woorden de onwil
van de vergaderde „broeders en zusters op to wekken,
want er ontstond een algemeen „gemurmel , erger nog
dan gekras, en namen diverse broeders op niet zeer
parlementaire wijze opeens het woord . De presideerende
raaf trachtte zoo goed als mogelijk was rust in de ver
gadering to brengen ; maar schijnbaar tevergeefs . Het ge
schreeuw werd steeds erger. Daar scheen de president
opeens een goeden inval to krijgen, hij hupte met groote
snelheid op dat deel der vergadering toe, waar de
grootste wanorde scheen to heerschen en krachtens zijn
ambt deelde hij een van de oproerigste broeders eenige
goed geplaatste klappen met zijn snavel toe . Daarop a1M
gemene stilte . De president keerde naar zijn plaats terug
en hield een langere ,toespraak , die de vergadering in
koor scheen to beantwoorden . Alles was oogenschijnlijk
in de volste tevredenheid . Na nog eenige slotopmerkin
gen van den president was de vergadering of geloopen
en vlogen de broeders en zusters naar alle hemelstreken
uit elkaar . Ik moest zoo lachen over de toedracht van
deze zoo wonderlijke vergadering, dat de tranen mij
over de wangen liepen ; maar ik dacht toch bij mij zelf :
ook uit het leven en doen van de dieren des velds kunnen
wij menschen nog veel leeren .

REISBESCHRIJVINGEN UIT
COLORADO .

Voor ongeveer honderd jaar had een Spaansch pries
ter het noordelijk Arizonegebied en Colorado bezocht
en in zijne reisbeschrijvingen deelde hij mede, dat een
rots, die in het water lag met zijne klippen niet grooter
scheen dan de hand van een man, terwijl de rots in wer
kelijkheid zoo groot was als de Kathedraal van Sevilla .
De arme Indianen, die dat land bewonen, omgeven den
merkwaardigen rivier met hunne sagen en zij wagen het
nooit de vruchtbare oevers to betreden, die de rivier in
sluiten . Hunne wijzen en voornaamsten probeerden het,
zeiden ze, alle honderd jaren eenmaal den woesten
stroom to naderen, maar hunne ondervindingen waren
voldoende om alle verdere pogingen voor altijd op to
geven .
Van de verhalen, die door het leger van de hutbe
woners der mineurs gingen, rezen je de haren ten berge .
Alle booten die het waagden den stroom to bevaren,
werden met vreeselijke kracht over watervallen en
of gronden heen gevoerd om dan in een draaikolk getrok
ken to worden, waaruit ze nimmer weerkeerden . Van de
velen, die het tot dusver gewaagd hadden den stroom
alleen maar over to willen steken is nooit iemand weder
gezien .
Tevergeef s hebben ze het geprobeerd, de duizend voet
hooge rotsmuur to beklimmen, maar waren ellendig en
verhongerd omgekomen . Al deze berichten waren vol
doende om den vorscher aan to sporen om zoowel over
den Coloradostroom evenals over den staat Colorado

139
zelf nauwkeurig op de hoogte to komen . In de jaren
1 869 tot 1 874 werd derhalve eene expeditie uitgezon
den om van den tot heden onbekenden en geheimvollen
loop van den Coloradostroom, zoowel als van den staat
zelf juiste berichten to verkrijgen.
Na vreeselijke inspanning en ongelooflijke gevaren,
gelukte het den deelnemers deter expeditie den stroom
van zijn oorsprong of tot de Calif ornische grens to be
varen . Aan hunne opof f eringen dankt Amerika de ken
nis van dit groot en woest gebied, dat zich van het Uinr
thagebergte tot aan den noordelijken Pacificbaan door
Colorado, Utah, Nevada en het Arizonagebied tot den
zeeboezem uitstrekt en de zeldzaamste eenig in de
wereld zijnde gebergten, bodem en formatie last zien .
Deze breede, meer clan 100 .000 quadraatmijlen omr
vattende landstreken vertoonen geen grasvlakten of
boomgewas . Het zijn roodachtig, gele steppers met
eenige zoutmeren en bergketens, niet zooals de steppers
van Arkansas die met vruchtbare aarde bedekt zijn,
maar deze schijnen bestemd to zijn altijd woest to blij
yen. De groote rivier, die dit gebied doorloopt, toont
een der merkwaardigste natuurwonderen der wereld
aan . Hij ontstaat door de vereeniging van den uit den
River Mountains in Wyoming komende Green River
met den grooten River in zuidoostelijk Utah en mondt
uit in den zeeboezem van Calif ornie.
De Green River is grooter en beteekenisvoller dan de
Grandriver, en is de bovenste voortzetting van den
Coloradovloed of stroom . Met den eersten bezit Coro
ado een lengte van 2000 mijlen en, hoewel als de voor
naamste Amerikaansche stroom van den Stillen Oceaan,
is hij toch meestal onbevaarbaar en zal zonder twij f el
zoo blijven .
In het heete jaargetijde krimpt hij in tot een klein
beekje, en zelfs al zou er water genoeg zijn, zoo zouden
de duizende onbevaarbare barrieren, cascaden, stroo
mingen en geulen ieder schip zeker ten verderve voeren .
Twee derde van Colorado s bekkens verhef f en zich tot
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n .gtnduizend voet boven den zeespiegel . Dft bekkeii M
tegen het Noorden, Oosten en Westen door sneeuw
bedekte gebergten ingesloten, die eene hoogte van
11 .000 14 .000 voet hebben .
Den geheelen winter valt op deze geheele vlakte
sneeuw, alle dalen en of gronden vullend en alle berg
toppen in een witte mantel hullend, die door wind en
koude en door de zee bewogen hierheen gebracht words .
Begins de zon in het voorjaar hare heete stralen neer to
zenden, dan smelt deze sneeuwmassa en zendt millioe
nen kleine watervallen de berghelling af . Hoe grooter
deze watermassa is, zooveel to grooter is ook haar val
en zooveel to minder kunnen de rotsen weerstand bieden,
Ze zijn weerloos tegenover de aanstroomende elemen
ten en al molten ze nog zoo trotsch het hoof d bieden, met
den tijd words eene opening in hen gemaakt . Zoo heeft
ook de Coloradostroom op eene uitgestrektheid van dui
zend mijlen zulke Canons, of gronden en geulen door de
rotsen ingesloten ; Canons die door hunne vruchtbare
diepten en vreeselijkheid, oorzaak geven aan de Indianen
voor of goderij en verdere eerbied en bewondering voor
dit alles. De eenige weg door dit landgebied gaat door
de Canons en dezen weg hebben velen betreden, maar
slechts weinigen zijn weergekomen . Gewoonlijk gingen
ze bij hun terugkeer na de eerste mijl reeds ten gronde .
Het was alsof booze geesten zich ophoopten in af gron
den en geulen om ieder sterveling het betreden van hun
gebied to weigeren . De moedige jager stortte door de
gebarsten rotswanden in den of grond, of verdronk in
het roodachtig, leemerige water, of ze werden door de
draaikolken in de diepte getrokken, om eerst na weken
als lijken to voorschijn to komen . De booten en vlotten,
waarmee ze het gewaagd hadden, naar beneden to varen
werden tegen de rotswanden versplinterd . En zelfs die
genen die het gelukte de woedende elementen to ont
aan, hadden gebrek aan voedsel, ja zelfs aan water .
e moesten zich met planten voeden en dorst lijden in
het aangezicht van eene duizend voet diepe watermassa .
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Daarom wend het als een wonder aangezien, dat het de
expeditie van majoor Powell gelukt was, met hun leven
en onder verlies van al hun hebben en houden eindelijk
den loop en het landgebied van den Coloradostroom na
to gaan .
1Vlededeelingen vereenigd met die van luitenant Ives
geven eene voorstelling in hoof dzaak van de beschrijr
ving over dat woeste land .
Aan de bovenloop van den Colorado zijn die Canon
meer talrijk, maar slechts van geringe diepte, als men
rotsmuren vijf meal zoo hoop als de Weener Stephanus
domtoren laag ken noemen .
Slechts in de mooie Canon van Lodore verhef f en ze
zich tot ongeveer 3000 voet hoogte . De een en twintig
mijlen lange Canon werd near Southeys gedicht : „Hoe
komen de wateren nederwaarts bij Lodore genoemd.
Op eenige plaatsen verder stroomafwaarts, zooals bijv.
aan den voet van den Gray Canon, verhef f en zich onge
hoord hooge rotshoogten loodrecht uit het water, als
waren ze door menschenhanden gebouwd en glad ge
maakt . Het zijn rotsen, die door de tijden en stormen zoo
gemaakt zijn, tot een smalle rotsnaald, een rotsruine die
op een van vleesch ontbloote rib van een olifant gelijkt .
En deze wonderlijke Canons, half tropisch met een
klimaat, zooals in Palestine, is het Amerikaansche Baby
lonie . Wie zou gedacht hebben, dat deze woestenijen
eens door mooie steden bedekt zouden zijn, en door een
yolk bewoond, dat aan beschaving en cultuur hare tegenr
woordige bewoners overtreft . Talrijke rumen van steden
en vestingen, van muren en wachttorens verhef f en zich
heden nog in noordwestelijk Arizona en in de aangren
zende deelen. Nieuw Mexico, Utah en Colorado ; voor
de toeristen een wonder ; voor de archeologen een raadr
sel. Ze zijn half in het woeste land begraven, zooals de
Sphinxen van Egypte of aan de loodrechte muren van
den ontoegankelijken Canon van den Coloradostroom
en nevenrivieren : Rio San Juan ; Rio de Los Maucos :
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Mc Elino en Rio de Sheley met zwaluwnesten bedekt.
Rumen wier ouderdom dateert van vbor de ontdekking
van Amerika en waarvan de architectuur nog heden de
bewondering der menschheid gaande maakt . Waarom
de vroegere bewoners deze ontoegankelijke plaatsen tot
hun woonplaats kozen, is ons nog heden een raadsel .
Ze waren zonder twijfel boeren. Er is in deze rotswand
omgeving geen land dat zij bet hadden kunnen bebour
wen .
In bet westen van Ocaibij, een der steden in de pro
vincie Tucayan, in bet Arizonagebied, ziet men rumen
voorzien van terrassen langs de Canon klippen . Ter
rassen, waarop hunne tuinen aangelegd waren . Nu is
bet mogelijk, dat de bewoners van deze omgeving hunne
akkers op deze wijze bewerkten en in stand hielden .
Maar waarom zouden ze toch zulke plaatsen uitgekozen
hebben? Het land was zeker niet zoo bevolkt, dat het
vruchtbaar waken van deze woestenij noodzakelijk was .
Op andere plaatsen ziet men op zandheuvels en hoage
rotsen midden in de woestenij en mijlen ver van den
naasten vloed of rivier verwijderd, rumen van steden .
Wat heel t toch dat yolk bewogen in zulk een woes
tenij bun graf to zoeken?
De merkwaardige bedding van den Coloradostroom,
die de geheele lengte van de hoogvlakte van Colorado
doorsnijdt is tot 3 a 6000 voet diep . De vlakte is 800
mijlen lang en 3 a 400 mijlen breed . De Marbelinham
strekt zich uit over eene lengte van 46 mijlen. De reus
achtige zandsteenwanden, die rechts en links van 2 tot
5000 voet in de hoogte zich verbef f en, zijn op zekere
plaatsen gepolijst en daarbij zeer kleurenrijk ; wit, grauw,
rood, helrood en geel . Op een zeker gedeelte van den
Marbelrinham is een snort waterbekken en daar ziet
men een marmeren plaat met allerlei teekeningen en dui
zende fantastiscbe voorstellingen er op . Bekend is het
dat in Colorado de mooiste natuurparken bestaan . De
allermooiste van deze parken is wel Middle park . Aan
iederen kant kan men bij fielder weer den omgevende
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gordel der met sneeuw bedekte bergketen duidelijk zien .
Aan dezen sluiten zich weder kleinere en talrijke met
dennenboomen begroeide bergen aan op allerlei wijze .
In de wondervolle ronde dalplaats, bekend als „ het
Park , dat een arena bezit van 4000 quadraatmijlen, zijn
de met gras bedekte Lessen, hoogplaatsen, die als bergen
gelijken . In het midden van deze heuvels bevinden zich
honderden miniatuurparkjes, die ieder zijn kristal helder
beekje naar de stille zee voert .
De stad Boulder, in Boulder Country, Colorado is
een volkerenstad en ligt 5500 voet boven den zeespiegel .
Een refs van twee tot drie uren brengt den reiziger aan
de Boulderrinham of of grond, eigenlijk wat voor Colo
rado hetzelf de is als het beroemde Yosemite dal voor
Calif ornie .
Een kundige schrijver zegt : ,,Wij hebben over het
Alpen en Yosemite dal gelezen, wij hebben den Niagara
waterval, Delaware waterval en den doorgang der
Potomac door de Ridge gezien ; alleen verklaren wij die
als gewone dingen in vergelijking met den Boulderraf
grond of inham . Tiers mijien van daar zijn de Boulder
watervallen, die een prachtigen romantischen aanblik
geven .
Het Coloradogebied in het jaar 1861 bestaande uit
de deelen Utah, Kansas, Nebraska, tusschen 37° en 41 0
noorderbreedte en 102° tot 109° westelijke lengte gele
gen en door Nebraska, Idaho, Kansas, Nieuw Mexico,
Indianenland en Utah begrensd, had een oppervlakte
van 103,475 engelsche quadraatmijlen en 150 .000 inwa
nets met inbegrip van 6000 Indianen . De besneeuwde
bergen met hunne hooge toppers, een bergketen loopen
dwars door het land . De groote vruchtbare dalen van
het gebergte heeten „Parken . De voornaamste het San
Louis Park heeft een omtrek van 18000 Eng . mijlen, is
door een ronde bergketen ingesloten en wordt door 35
bergstroomen doorsneden. Het geheele land is zeer
waterrijk en zeer vruchtbaar . Het klimaat is gezond . In
het begin van het voorjaar valt de meeste sneeuw, in het
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begin van den zomer de meeste regen . Winter en zomer
zijn helder en droop . De rijkdom aan mineralen in Colo .
rado is groot ; veel goud, zilver, koper, lood en ijzer, onr
uitputtelijke kolenaders en veel zout en oliebronnen .
De hoof dstad van Colorado is Golden City of Gouden
Stad .
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„Ach lieve hemel , riep de vrouw, „jij je ontslag? Dus
geen arbeid en geen brood meer? Dat is niet mogelijk!
Eerst voor veertien dagen heeft je heer je nog zoo ge
prezen en den anderen als voorbeeld gesteld! Dat is nu
je loon voor je dertienjarigen, trouwen en eerlijken
dienst!
„vrouw, bezondig je niet , onderbrak de
man haar . „Ik begrijp het ook niet ; het is een duistere
geschiedenis! Toen de ontslagenen voorgelezen werden,
dacht ik : jouw naam staat er zeker niet bij ; de f abrikant
heeft je tot nu toe bij alien voorgetrokken ; maar plotse
ling hoorde ik ook mijn naam . Nu kun je begrijpen, hoe
het mij to moede was . Toen ik weer wat bekomen was,
herinnerde ik den f abrikant in alle bescheidenheid eraan
hoe lang ik hem reeds gediend had, hoe hij steeds met
mij en mijnen arbeid tevreden was en vroeg hem naar
de reden, waarom hij mij wegzond, terwijl hij andere
behield, die niet zoo lang in betrekking bij hem waren,
enz . De heer MV nter keek me echter met een zonderr
lingen blik aan en zei : „Het blijft zoo, bij mij hebt gij
geen arbeid meer ; daar neem je geld, wij zullen elkaar
niet meer zien .
De vrouw brak in luid snikken uit. De grootere kin
deren hadden zich om den vader geschaard en hadden
groote moeite hunne tranen to bedwingen en de kleinen
schreiden mee zonder dat ze wisten waarom . De vader
kon nauwelijks bedaard blijven, hoewel hij wist en vast
en zeker geloof de, dat alle haren op ons hoof d geteld
zijn Match . 10 :2930 „Schrei toch niet zoo , zei hij
eindelij k troostend, „alsof er geen God meer in den
hemel was ; wij hebben dezen morgen nog pas bij de aan
dacht gelezen : ,,Uwen vader, weet wat gij van noode
hebt, eer gij erom bidt . Match . 6 :8 Dit woord was
voor mij zeer gewichtig . Ach, flu weet ik waarom! Zich
tot zijn vrouw keerend zei hij toen : „Weet je moeder,
wat het meest noodig is? Wij moeten ernstig bidden, dat
de lief de Gods steeds meer in onze harten mocht uitge
goten worden ; kinderen Gods moeten en willen wij wor
den door het geloof aan Jezus ; dan mogen wij ook al
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onze zorgen op Hem werpen : Hij zorgt voor ons en alles
ook dezen nood zal ons ten beste dienen .
Rom . 8 :28 .
Petr . 5 :6 7 . Tot de oudere kinderen zei hij : „Strijd en
ondeugden zullen u flu ook wel vergaan! Wat zijt gij
toch vaak voor den lieven Heiland, en Zijn woord en
het gebed onverschillig geweest, nu zult gij door den
nood gedreven tot Hem getrokken worden en ik hoop,
dat Hij u geheel en al moge winnen!
De dag daarop was het Sabbat, en door de gods
dienst, die de wever met de zijnen steeds plachtte bij to
wonen kwam er nieuwen troost en nieuwen hoop in de
arme hut . In het bijzonder was het de vader, die zijne
wegen met volkomen overgave aan den Heere beval en
hij leef de in de hoop, dat Hij alles zou welmaken .
Den volgenden morgen ging hij er vroeg op uit om bij
verschillende kooplieden en f abrikanten om arbeid to
vragen ; s avonds kwam hij echter last en bedroefd zonr
der arbeid thuis . De geheele week ging voorbij zonder
daft er het geringste uitzicht op werk kwam, hoewel hij
bij vele deuren aanklopte . De onrust, opstand en oproer
van dien treurigen tijd verwoestten handel en nijverheid
en roof den dus verdienste en brood . Op een morgen
zette de vrouw van den wever de pap op de taf el en
legde twee stukken brood daarbij en zei treurig : „Nu is
er geen cent meer in huffs, geen brood meer in de kast en
geen meet meer in de keuken . Als we nu niet jets over
laten dan hebben we gelijk voor vanmiddag en van
avond gegeten! Nu werd het de drie oudste kinderen
wel wat bang om het hart en de een voor den ander zei :
„Ik heb niet zoo n erge honger, ik behoef nu niets, kleine
Frits en Christientje moeten maar eten , en daarbij knip •
oogden ze tegen elkaar, alsof ze daar de honger mee stilr
len konden ; zij gingen echter niet naar de schoolboeken,
maar bleven aan de taf el staan. De vader zei gelaten
en vol vertrouwen : „Zoo veel als wij noodig hebben,
zullen wij in het geloof eten en niet in ongeloof honge
ren! De barmhartigheid Gods heeft geen einde, maar zij
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is alle morgen nieuw era Zijne getrouwhetd is groota
Jer. 3 :22 24 .
De oudere kinderen spraken daarop ieder hun eigen
morgengebed en ook de kleinen zei de moeder hun
morgengebedje voor. Weder greep de wever zijn hoed
nam afscheid van zijn vrouw en kinderen en zei getroost :
„Ik ben dezen morgen bij een f abrikant besteld pas op
daar breng ik een goeden boodschap van mee . Daarop
ging hij heen en drie kinderen gingen naar school . De
moeder bad echter innerlijk tot God die de jonge raven
spijst Ps. 147 :9 opende het venster om hare man en
kinderen na to kijken ; daarna maakte zij de kleine bedjes
op in de kamer. Plotseling hoorde zij iets op den vloer
vallen in de andere kamer . Zij vreesde dat er jets met
de kleinen gebeurd was die zij alleen daar gelaten had
maar dat was niet zoo zij zaten beide voor hun bordjes
om ze nog wat schooner to waken dan ze reeds waren ;
op den vloer echter lag een doode kraai en voor het
venster sprong een jongen weg die als zeer ondeugend
en boos bekend stond . „Daar jullie huichelaars heb je
wat om to eten riep hij nog met hoongelach uit terwijl
hij wegliep .
De weversvrouw had zoo juist mogen ervaren dat
onder haar stil hartensgebed de zorgen en de kommer
tot zwijgen waren gebracht en dat geduld en onderwer
ping aan Gods wil bij haar ontkiemden en nu dit deze
hoonende spot trof haar zoo gevoelig dat zij in tranen
uitbarstte en zij nog aan het schreien was toen hare
man terugkeerde . „Kijk eens riep ze hem toe „wij zijn
met onzen nood tot spot geworden van dien kwajongen ;
mijn hart breekt ervan!
De wever nam de doode vogel op de twee kleinste
kinderen hadden er angst voor gehad dat hij hun nog
bijten zou . De wever wilde hem nu maar meenemen en
weggooien . Weemoedig zei hij: „Het arme dier heeft
misschien ook wel honger geleden en is wellicht van
honger gestorven . Neen toch niet zei hij „want h
beeft es vollen krop seer vol nog wel hij is zoo hud

I 5Q

zag hi

schitt an .

en zijn vrouw een gele ketting en jets als steen

151
wat zou dat zijn? Hi; haalde zijn zakmes to voorschijn en
speed de hall van den vogel open . Vol bewondering
zag hij en zijne vrouw een gele ketting en lets als steer
schitteren . Zij haalde vlug een kom water maakte het
schoon en nu zagen zij tot hun groote verbazing een
gouden ketting met fonkelende edelsteenen op tat el hg
gen. „God zij dank riep de wever eindelijk uit „dat
de vogel in ors venster geworpen is ; waar hij zulk een
sieraad gestolen heeft zal flu wel groot leedwezen zijn
en daar moet brood genoeg zijn misschien dat wij door
deze vondst ook weer voor een paar dagen genoeg eten
krij gen! Daarop ram hij den vogel en de ketting en
liep vlug naar een goudsmid om to vragen wie wel
de eigenaar kon zijn . „Wever! zei de goudsmid nar
dat hij de ketting en de steep beproef d had „daar
kan je groote eer mee inleggen ; het behoort aan de
dochter van den heer MV nter ik heb de ketting zelf
gemaakt daar staat mijn merk . Voor ongeveer veertien
dagen was hij bij mij en vertelde me dat deze ketting
gestolen was; zoo gauw ik er lets over hoorde moest
ik het hem mededeelen . Breng ze flu zelf naar hem toe!
Wie maakte ooit een blijder gang dap onze wever
naar zijn heer? En nog veel liever ging hij met zijn
vondst tot hem omdat hii flu na zijn ontslag en ver
nedering hem een genoegen kon doers! De dochter uitte
een kreet van vreugde toen de wever haar het sieraad
gaf en dadelijk werd haar vader erbij geroepen . De
wever moest nu alles precies vertellen . „Jou arme zwart.
kop zei de dochter terwijl zij de kraal aanzag j~
hebt steeds dief geroepen en nu ben je zelf een diet
geworden je hebt echter minder geluk gehad dap je
diefachtige kameraden die gewoonlijk bij hun stelen
het lever niet behoeven to later . De fabrikant keek ech
ter ernstig en nadenkend reikte den wever de hand en
het kwam hem voor als of hij zijnen heer nog nooit zoo
week en goedig gezien had als nu terwijl hij tot hem
zei : „Vergeef mij lieve vriend ik heb u onrecht gedaan ;
ik heb op v verdenking gehad met de ketting . Zk kan bet
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me zelf niet vergeven wijl gij mij zoo vele jaren eerlijk
en trouw gediend hebt; maar gij was de eenige arbeider
die men op den dag dat het sieraad verdween gezien
heeft bij de kamer van mijn dochter . Van heden aan
zijt gij weder in mijnen dienst en wel voor uw gansche
leven en met dubbel loon .
De wever kon nauwelijks woorden van dank vinden.
Hij snelde naar huffs en nadat de vreugde en blijdschap
onder de zijnen wat bedaard was dankte hij van gan
scher harte dien God die wonderen doet en die door
een doode vogel hen alien brood en hem in t bijzonder
zijn goeden naam weder gegeven had .

ER IS GEEN ONDERSCHEID .

Twee welopgevoede en geachte buren leef den steeds
in vrede en vriendschap met elkander maar een van
hen had eene kwartel .
Eindelijk komt de eene buurman en zegt : „Vriend
begrijpt u dan niet dat uwe levenmaker uw tamboer
daar ons zeer hindert en vooral als ik s morgens nog
een uurtje slapen wil rn dat ge zeer ergerlijk zijt voor
de geheele buurtschap . Daar antwoordde hem de buurr
man : „Ja ik begrijp het tegendeel. Is mijn kwartel niet
to prijzen dat hij de geheele buurtschap des morgens
voor niets oproept en de gezellen wekt en vroolijk
stemt en ik draag alleen de kosten?
Als alle middelen niet helpen wilden en de kwartel
steeds vroeger riep en steeds luider kwam de buurr
man nog eenmaal en zeide : „Vriend is uwe kwartel
niet to koop? De buurman zei : „Wilt u hem dooden?
„Dat niet was t antwoord der andere ; „maar vliegen
laten? Neen ook niet. Of in een andere straat plaat
sen? Ook dat niet ; hier voor mijn venster wil ik hem
plaatsen zoodat u hem ook nog hooren kunt alle mor~
gens .
De buurman merkt niets want hij was niet de slimste
van beiden . „Ei dacht hij „wanneer ik hem voor niets
voor het venster hooren kan en krijg nog geld boven .
dien dan is t mij goed .
Is hij u f 2 .
waard vroeg hem de buurman? De
andere dacht het is veel geld dock het zou hem geen
verlies geven en nog in hetzelfde oogenblik ging de
kwartel verhuizen . Des anderen morgens als de kwartel
door ziju geroep zijn vorige.n bezitter wekte en deze
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joist dacht „ei mijn goede kwartel is ook alweer op
schoot het hem ineens to binnen dat hij niet meer van
hem maar van zijn buurman was. „Dat ondankbare
dier zegt hij eindelijk op den derden dag „een jaar
lang heef t hij bij mij geleef d en goede dagen gehad en
flu houdt hij het met mijn buurman en maakt mij ten
schandel
De buurman moest verstandiger zijn en bedenken dat
hij niet alleen in de wereld is tenminste niet alleen in
deze stad. Na eenige dagen echter als hij het van erger
nis niet langer uit houden kan sprak hij den buurman
weder aan en zei : „Vriend owe kwartel heeft dezen
nacht weer een korte slaap gehad . „ja was t ant
woord „hij is een brave vogel ik heb niet to veel be •
taald. „Hij is goed bij gekomen voor hoeveel geld
wilt ge hem weer verkoopen?
De buurman lachte en zei : „Wilt ge hem misschien
dooden? Neen of vliegen laten? Dok dat niet; of in ten
andere straat zetten? aok dat niet maar op zijn oude
plaats zetten waar ge hem even goed kunt hooren als
waar hij thans zit. „Vriend zei hem de buurman
„voor uw venster komt de kwartel nooit meer maar
wilt gij mij de f 2.
teruggeven dan last ik hem vlie
gen . De buurman dacht bij zich zelf : „goedkooper kan
ik filet van hem afkomen .
Alzoo gaf hij hem f 2.
terug en lies de kwartel
vrij . Is het niet een verschil of de kwartel voor uw
eigen venster roept of voor dat van uwen buurman?
Een onderscheid of jezelf levee maakt en onaardig bent
of een ander? Of gij tot in den nacht inplaats van to
slapen piano speelt fluit of zingt of dat uw buurman het
doer?
Het spreekwoord zegt: „wat gij niet wilt dat u ge
schiedt doe dat ook een ander niet . En onze Heiland
heeft gezegd : „Alle dingen dan die gij wilt dat u de
menschen zouden doer doet gij hue alzoo. Matth.
7 :12.

DE WIJZE RAAF .

In een der boomen langs de wegen
kwam eens een raaf een ekster tegen ;
de oude raaf was wel doordachtig
het ekstertje zeer babbelachtig . . . .
vbor t gesprek nog was begonnen
zei de ekster onbezonnen :
heb je t laatste nieuws gehoord
van den nachtegaal
t is nog erger dan een moord . . .
ken je het verhaal?
wacht eens even ekstermaat
v68r je nog wat verder gaat :
er zijn drie voorname dingen . .
als t verhaal daaraan voldoet
hoe het ook in t oog mag springen
dan is je vertelsel goed.
t Moet ten eerste waarheid spreken
zelf s door elke bril bekeken ;
de ekster zei : k geloof het wel
als ik de herkomst je vertel :
de kraai heeft mij het nieuws verteld
een lijster had het hem vermeld ;
die had het nieuwtje van de specht . . . .
t zij zachtjes onder ons gezegd :
zij en een nicht der nachtegaal
zijn d oorsprong van bet gruw vearhaal.
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Toen viel de raaf hem in de rede
zoo words de waarheid flu vermeden ;
dock luister naar het tweede punt
of ge sours hier op bouwen kunt .
Je verhaal moet lief de schenken
nooit het hart van and ren krenken .
Ja als je t zoo tracht uit to leggen
dan durf ik ekster niets to zeggen
want het waren kwade zaken
die we onderling bespraken .
Nu nog ten derde Ekstervriend
het is de vraag waartoe het dient;
heeft het nut our t aan to hooren
breng t mij anders niet naar voren .
Toen zej de ekster pas
dat het heel niet nuttig was ;
wel dan wil jk het niet hooren
al je moeite is verloren ;
als je ooit weer jets vertelt
zorg dan dat je steeds vermeldt :
waarheid ; Liefderijk en nuttig
en wees nooit weer zoo pietluttig ;
last je met het kwaad nooit in
want was heef t het dan voor zin ?

DE BLOEMENZENDING .

Het was een heerlijke zomersche dag toen Martha
Plink aan den and van het bosch ging zitten om van de
mooie bloemen die ze geplukt had kleine bouquetjes to
maken . Dat was zoo echt haar genoegen en hare oogen
schitterden terwijl ze het eene bouquetje na het andere
in een kring om zich heen legde . Zij overlegde alles
goed en geen bloemenmeisje had beter de blauwe
korenbloemen met de roode klaproos en zachte mar
grieten samen met varenbladeren kunnen voegen en
tot zulke kleine bloemruikertjes maken . Maar voor wie
mogen die alien wel bestemd zijn . Reeds veertien rui
kertjes lagen daar en nog altijd scheen het bestemde
aantal niet bereikt to zijn . Of Martha ze misschien voor
de ouders zusters ooms en tantes mee naar huffs wilde
nemen?
Zulke vragen deed mijnheer Arnhold zich toen hij op
zijne wandeling de kleine bloemenvriendin opnam .
Hij had haar al eens een keer zoo zien zitten ; vandaag
moest zijne nieuwsgierigheid bevredigd worden want
hij moest toch weten waar die vele ruikertjes naar toe
gingen . Hij trad kort besloten op haar toe en vroeg :
„je houd wel veel van de bloemen mijn kind? Maar wat
wil je met die vele ruikertjes? Je wil zeker een kinder
feest geven .
„0 neen antwoordde Martha „ik wil wat beters
daarmee doen leder ruikertje heeft eene zending to
vervullen . U kept toch wel het kinderziekenhuis daar
moeten ze alien heen.
„Dan moet je toch vast nog veel mee ruikertjes
hebben want ik heb gehoord dat er even boven de
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100 kinderen ziek liggen .
„Ja ik wilde voor ieder kind een ruikertje hebben
zei Martha een weinig treurig „maar ik breng er iedere
week twintig ruikertjes been ; die de laatste maal gees
bloemen gekregen hebben krijgen de volgende keen als
ik kom .
„Zijn ze er werkelijk gelukkig meals ge ze brengt?
vroeg mijnheer Arnhold .
„0 zeker ik kan u zoo veel vertellen hoeveel ge
noegen de kinderen er aan hebben wanneer ze mij met
een korf met bloemen zien .
„Hoe zijt ge tot deze zending gekomen en wie heeft
je toegestaan bet ziekenhuis to bezoeken?
Martha keek op dat vertelde ze gaarne en vroolijk
begon ze haren nieuwen vriend to vertellen :
„Het is flu bijna zes maanden geleden toen ik van
de trappen viel en mijn rechterbeen brak. 1k kwam
dadelijk in bet ziekenhuis en op een zaal waar nog vele
andere kinderen lagen die eveneens een been of arm
gebroken hadden of aan een andere ziekte leden . Eerst
was bet vreeselijk daar to liggen maar als moeder
kwam bracht zij mij een klein ruikertje vergeet mij
nietjes mee en ik was er zoo recht gelukkig mee. Lang
durf de moeder niet blijven maar als zij weg wilde gaan
en ik begon to huilen dan zei zij : „ik moest maar steeds
naar de bloemen kijken en er aan denken dat zij mij niet
vergat en zoo spoedig zij moeder komen kon wilde zij mij
bezoeken . 1k heb bet ook gedaan en de bloemen
schenen mij mooier to worden .1k kon ze niet lang goed
houden bij mijn bed want eer bet donkey was werd
nog een ander klein meisje op de zaal gebracht dal~
door een wagen overreden was . Zij kwam in bet bed
naast mij maar zij huilde steeds zoo en riep om hare
moeder. Onze goede zuster Hilde bracht haar veel
speelgoed en gaf haar ook een lekkere boterham maar
zij wilde niets eten en ook niet spelen . Zij lag daar
en weeinde steeds . Plotseling keek zij mij aan to ik
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vroeg haar: „hoe heet je en waarom huil je zoo? Zij
zei mij dat zij Leentje Krans heette en dat zij weer
naar hare moeder wilde . Zij wilde weer beginners to
huilen daar toonde ik haar mijn vergeet mij nietjes en
zei haar wat mijne moeder mij gezegd had . Zij keek er
naar en hield op to huilen en vroeg mij of ik haar de
bloemetjes toereiken wilde . Ik deed het gaarne . Toen
gingen de bloemen van bed tot bed en overal vertelden
ze dezelf de geschiedenis . Toen moeder na eenige dagen
weer kwam bracht zij mij eene mooie roos mee en ik
vertelde haar van de vergeetrmij nietjes . Moeder zei
toen : „de bloemen vertellen niet alleen dat de moeders
hare kinderen niet vergeten maar ook dat de lieve God
steeds aan ons denkt . De mooie roos zou ons flu ver
tellers hoe lief Hij zijne kleine kinderen had. Ook de
roos heeft eene zending to vervullen en nadat ik uit het
ziekenhuis kwam en moeder er niet meer heen gaat om
bloemen voor mij to brengen zorg ik daarvoor dat ze
niet mankeeren .
„Dat is mooi van je jou kleine zendelinge zei mijn
heer Arnhold terwijl hij haar in de roode wangen kneep
„ga steeds voort met uw werk dan zal de lieve God
je zegenen . Maar zeg kan ik je er niet bij helpers?
„0 ja zei ze „moeder heeft zoo weinig tijd en ik
had gaarne iemand die kleine kaartjes met bijbelspreu
ken klaar makers kon om die aan de ruikertjes to bin
den. Dat zou nog meer genoegen geven . Wilt u zoo
goed zijn dat voor mij to doers?
Mijnheer Arnhold nam de kleine arbeid gaarne op
zich en vandaar dat Martha steeds met hare ruikertjes
naar zijn huffs ging waar ze van een mooi kaartje voor
zien werden .
En nu begon eigenlijk de rechte zending der bloemen
want door die mooie teksten werd menig kind op het
dierbare woord van God opmerkzaam gemaakt . Martha
echter ontving na eenigen tijd een brief van de moeder
van een der zieke kinderen waarin zij schreef dat zij
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den Heiland gevonden en lief gekregen had door al die
mooie bijbelteksten die haar kleine in het ziekenhuis uit
het hoof d geleerd had . Zoo ging de bloemenzending
verder . Onze kleine bloemenuitdeelster werd zeer ge
lukkig toen ze tot het bewustzijn kwam dat zij ook
wat deed om zielen tot den Heiland to brengen .

OVERDRIJVING .

„0 ik ben halfdood en het is eene hitte om to verr
branden ik heb meer als drie mijlen geloopen . Heini
wierp zich in voile lengte op de sofa en veegde zich
het tweet van het voorhoofd .
„Waar ben je dan geweest en hoe heb je geloopen?
vroeg vader.
„Ik ging voorbij het veld van Miller en over de
brug terug .
„Dat is een weg van nauwelijks een half uur en is
het dan zoo warm Heini hier is het toch koel .
„Niet zoo erg als ik kalm geloopen had maar ik
rende als het weerlicht zoo vlug en daarom werd ik zoo
warm .
„Ge zijt om vijf uur weggegaan mijn jongen en het
is flu kwart voor zes zei vader terwijl hij op de klok
keek .
„]a juist drie kwartier antwoordde Heini .
„Heeft het weerlicht vijf en veertig minuten noodig
om een half uur ver to gaan?
„Zoo precies heb ik het niet gemeend vader maar
ik heb den geheelen weg gerend omdat ik dacht de
geheele stad zou zich vanavond hier verzamelen om
mijn nieuwe fiets to zien zei Heini onwillig.
„Wie wacht je dan Heini . Ik kan mij niet voorstellen
dat zoo n groote menigte naar hier zou komen wat
wilt ge met alien beginners?
„Frits Eduard en Willy zeiden mij dat zij na de
school hier zouden komen en misschien komt Paul ook
mee .

„De stad telt vijf duizend inwoners en daarvan verr
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wacht ge drie of vier flu dat ge ziek zijt duet snij
genoegen ge kunt toch niet met alien spelen .
„Ziek riep Heini terwijl hij opsprong „wie zegt
dat ik ziek ben?
„Nu Heini ge hebt gezegd ge waart halfdood dat
beteekent dat ge zeer ziek zijt .
U kept toch mijn spreken vader . Ik meende het
natuurlijk niet zoo woordelijk . 1k was filet halfdood
maar ik heb funk geloopen er waren wel vijftig honden
achter mij aan .
„Eene mooie menigte waar kwamen ze vandaan?
„De groote hond van mijnheer Stein de schaapher~
dershond van Wellmann en nog twee of drie andere
die om mij heen sprongen en daarom liep ik zoo snel
ik kon .
„Vijf zijn nog lang geen vijftig Heini .
„Het was alsof er wel vijftig waren
antwoordde
hij ongeduldig.
„De tien morgens groote akker van mijnheer Vogt
was vol honden en die wilden mij alien naloopen en
als u daar geweest was zoudt ge ook gedacht hebben
dat er wel vijftig waren .
„Een tien morgens groot land vol honden zouden
vele duizenden zijn .
Heini zei vader vender „ik weet geen beter middel
je die leelijke gewoonte van overdrijven of to leeren
dan de kinderen to vertellen wat een moeite je daarme~
hebt.
Je rende als het weerlicht ; werd door honderdduizend
honden aangevallen moest drie mijien loopen om een
weg van een half uur of to leggen verwacht vijfdui
zend menschen om je fiets to bewonderen en was half
dood van moeheid.
„Och vader neen de jongens en meisjes zouden zich
alien dood lachen ik wil ook niets meet overdrijven
al werd ik zoo oud als Methusalem .
„Dood lachen over zoo n eenvoudige geschiedenis
dat hoop ik niet . Maar het kan je helpers op je eif
zf to
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letter dat bij het vertellen niet overdreven words. Deze
gewoonte mijn zoon groeit met de jaren en wortelt
met den tijd zoo diep in dat als je een man words het
onmogelijk voor je is om kiare en onopgesmukte daden
to vertellen tenzij dan dat je die gewoonte aflegt om
uit de eenvoudigste dingen de wonderlijkste verhalen
to maker .
En dan nog was overdrijven is eigenlijk jokken .
Wilt ge lieve kleine lezers voor leugenaars uitge
maakt worden? Neen natuurlijk niet dus niet alleen
niet jokken maar ook niet overdrijven want dat is het
zelf de .
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