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AAN DEN LEZER.
L.S.,
Om de inwendige zending eenigszins uit haar onbekendheld te verlossen, heb ik ongeveer tlen jaren lang hierover
artikelen in de „Zondagsbode voor Deventer en omstreken"
geschreven. Deze worden, bijgewerkt tot op heden, en aangevuld met wat verder over dit onderwerp geschreven
moest worden om een geheel te krijgen, hierbij het christelijk publiek aangeboden.
Het boekwerk, dat aldus gevormd is, geeft alleen objectief personen, vereenigingen en werkzaamheden uit de inwendige zending, zonder in te gaan op de vele problemen,
die daar zijn. Zooveel mogelijk is getracht het kenschetsende van de verschillende onderdeelen van dien arbeid
weer te geven.
Niet alles van dit breede terrein kon opgenomen worden,
omdat hrt reeds groote werk dan nog grooter en duurder
zou worden. Maar datgene, wat een christen van de inwendige zending behoort te weten, treft men er in aan.
tHet wordt uitgegeven in de hoop, dat de belangstelling
voor de inwendige zending opgewekt worde, en degenen,
die daarmede in aanraking komen of er in werken, op dit
groote veld zich kunnen orienteeren.
God geve, dat velen door deze bladen dit duel naderbij
Icemen.

Aan alien, die mij van bronnen voorzagen, betuig ik mijn
hartelijken dank.

Wedde zgv.

I. d. J.

VOORWOORD.

De schrijver van dit werk vraagt mij met een kort woord
zijn boek bij een — near wij hopen breeden kring van
lezers — in te leiden.
Ik voldoe daaraan gaarne.
De heer De Jager is mij van jaren her bekend als iemand,
wien de verkondiging van het Evangelie van Christus na
aan het hart ligt, en met respect heb ik hem in zijn arbeid
gevolgd.
Aan een lang gekoesterd verlangen heeft hij met het
schrijven van dit boek mogen voldoen.
Uit de inhoudsopgave blijkt voldoende, wat hij zich bij
het samenstellen van dit werk heeft voor oogen gesteld.
Zeer breed is het terrein, waarop hij zijn lezers rondleidt.
In alle deelen volledig heeft hij niet kunnen zijn. Eenige
beperking moest hij zichzelf, waar het de beschrijving van
zooveel en velerlei op het gebied der inwendige zending
betreft, wel opleggen.
Onder het lezen van verschillende gedeelten kwam de
gedachte als vanzelf naar voren: wat wordt er, Gode zij
dank, toch nog heerlijk veel gearbeid in het Koninkrijk
Gods in de kringen, waarin het boek ons inleidt; en ook uit
de hier voigende bladzijden blijkt wel, dat Gods Woord
niet ledig wederkeert, maar doet wat Hem behaagt en
VOORSPOEDIG is daartoe, waartoe Hij het zendt.
In onzen tijd, waarin — en terecht geklaagd wordt over
zooveel religieus verval, geeft het kennisnemen van wat
de schrijver ons biedt, weer nieuwen moed.
Dit boek geeft een krachtige aansporing om trouw voort
te gain in breeden kring met het uitdragen van de banier
des Grooten Konings, opdat, onder Gods zegen, steeds
meerderen leeren verstaan de waarheid van 's Heeren
Woord: „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen den
eenigen en waarachtigen God en Jezus Christus, Dien Gil
gezonden hebt."

in hopen zeer en verwachten, dat het lezen van dit
boek meerdere en diepere belangstelling voor het werk der
inwendige tending moge teweeg brengen en dat velen zich
gedrongen molten gevoelen, dien arbeid met gebed en meeleven en gaven te steunen.
Bit velen is de arbeid, welke bier geteekend wordt, nog
maar al te zeer te weinig bekend. Het zal den schrifver een
groote voldoening zijn, wanneer mede door zijn arbeid daarin een gunstige verandering moge komen.
Wij bevelen het boek gaarne in de hartelijke belangstelling van ons y olk aan.

Den Haag, Oct. zoo.

Is. VOORSTEEGH.
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INISIDIN G.

leder belangstellend Christen weet, wat met „inwendige
zending" bedoeld wordt, maar het gaat niet gemakkelijk
om goed te bepalen wat inwendige zending is.
Het eerst heeft Friedrich Lucke, professor in de theologie te Gottingen, in 1843 deze uitdrukking gebruikt in zijn
boek : „De tweevoudige inwendige en uitwendige zending
der Protestantsche Kerk". Daarin vat hij de inwendige zending op als „de arbeid van de kerk onder haar leden, welke
door allerlei omstandigheden van haar gescheiden zijn".
Wichern was Wien hem reeds bezig een naam voor dit
werk te vormen. In zijn berichten over het Rauhe Haus
sprak hij reeds van binnenlandsche zending. In 1849 gaf
hij echter zijn beroemd gedenkschrift den titel : „De inwendige zending der Duitsche Protestantsche kerk". Hierin
beslaat de inwendige zending een ruimer veld dan in het
bovengenoemde werk van Lucke.
Professor Daubanton wil de uitwendige zending door
„zending" aanduiden, terwijl hij de inwendige zending
„evangelisatie" wil noemen. In de Gereformeerde Kerken
volgt men hem hier'in na.
Wichern heeft onder inwendige zending verstaan „de
vrijwillige arbeid der lief de van het geloovige deel der
christenheid ter verwezenlijking van de wedergeboorte van
de onverschillige menigte onder haar". Dr. Schafer, een
in Duitschland bekend arbeider op het gebied der inwendie zending, heeft haar beschreven als „die kerkelijke reformatiebeweging der i9de eeuw, welke den inwendigen
toestand van het Protestantsche kerkelijke leven daardoor
tracht te verbeteren, dat zij zoowel de werken der barmhartigheid als ook de vrije verkondiging van Gods Woord
daarin in beweging wil brengen en organisch toe wil passen." Weer anderen noemen haar: zorg boor zwakken, redding van dwalenden, bescherming van bedreigden. Men
duidt haar ook aan als de buitenambtelijke arbeid der kerk
en der geloovigen onder de dwalende christenheid. Deze
beide laatste definities gelden tezamen voor ons land.
De grens tusschen uit- en inwendige zending is niet precies te trekken. De Joden b.v. wonen onder de christenen,
maar behooren niet tot hen. De zending onder Israel is
dus geen buitenlandsche zending, maar men tracht toch
personen, die een anderen godsdienst hebben, tot het christendom te bekeeren. Wat is zij nu, uit- of inwendige zen-

ding?

In hoeverre de kerken aan inwendige zending doen, is
moeilijk na to gaan, want waar kunnen de kerkelijke ambtsdragers de grens trekken tusschen hun herderlijk en evangeliseerend werk? Het werk der inwendige zending strekt
zich in een zeer wijden omvang uit, want ieder waar christen doet er bewust of onbewust, als lid eener vereeniging
of als enkeling, aan mede. Deze arbeid is zoo reusachtig,
rijk en gezegend, dat een groot man op de vraag wat hij
het grootste werk in de igde eeuw achtte, ten antwoord
gaf : de inwendige zending!

AFDEELING I.
DE VOORLOOPERS,
HOOFDSTUK I.
AUGUST HERMANN FRANCKE.
Nog voor dit gebied door lien naam aangeduid werd, was
de man, wiens naam hierboven staat, een der pioniers op
het terrein der inwendige zending.
In de eerste helft der i7de eeuw had de Luthersche Kerk
in Duitschland een weg ingeslagen, welke men den dogmatischen zou kunnen noemen. Men verzuimde de leer op het
leven toe te passen en was met de uiterlijke godsdienstvormen tevreden. Philip Jacob Spener, predikant te Frankfort,
gevoelde, dat het zoo niet kon blijven, dat men meer de Heilige Schrift moest onderzoeken en daaruit leven. Dan zou
er een frisscher geloofsleven komen en zou de leer uit het
leven blijken. Daartoe belegde hij huiselijke samenkomsten,
waar Gods Woord onderzocht en besproken werd. Dit voorbeeld werd door anderen nagevolgd en wierp veel geestelijke vruchten af.
Omstreeks den tijd van Spener's optreden, in 1663, werd
August Hermann Francke te Lubeck geboren. Zijn vader
was doctor in de rechten, en verhuisde drie jaren daarna naar
Gotha. Het ontwakend geestelijk leven had ook de ouders
van Francke aangegrepen, zoodat zij hun kind een vrome
opvoeding gaven. En God deed die vroomheid dringen in
het hart van den jongen, zoodat hij reeds op zijn tiende
jaar zich afzonderde in zijn kamertje om dit gebed uit te
spreken : „Lieve Vader, er moeten allerlei standen en
hanteeringen zijn, die toch eindelijk alle tot Uw eer moeten strekken, maar ik bid U, dat mijn geheele leven alleen
en onverdeeld tot Uw eer moge uitloopen." Hij moest echter weldra ervaren, dat hij een kiem van eerzucht in zijn
binnenste had, die aanwies en de teedere plant der vroom-

hoid verdrukte.
Nadat hij op onderscheidene Hoogescholen in de theologie
gestudeerd had, kwam hij in 1684 op die van Leipzig, juist
toen Spener's geloofsrichting, het pietisme, daar meer aanhangers begon te winnen. Het was hem, alsof God hem een
nieuwe levenstaak aanwees. Aan de lichtzinnigheid der
jeugd had hij zich nooit overgegeven en het leven altijd
ernstig opgevat. Maar in Leipzig werd hij door het pie-
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tisme tegenover de ware vroomheid geplaatst. Daardoor
ontdekte hij, dat er bij hem nog heel wat veranderen moest,
en gevoelde hij, dat een nieuw geestelijk leven noodzakelijk was.
Dit zou God op een buitengewone wijze schenken. In 1688
hield hij zich voor eenigen tijd in Luneburg op en als een
centenaarslast drukten zijn zonden en onwaardigheid hem
toen terneder. Hij mocht ook al prediken en zou op zekeren
Zondagmorgen voor een gemeente optreden. Maar voor
den dienst zag hij zichzelven zoo vQl van twijfel en eerzucht, dat hij er voor terugdeinsde om den kansel te beklimmen. Het uur van de godsdienstoefening is genaderd ;
de personen, die uit zijn mond het woord des levens willen
hooren, ziet hij tot het bedehuis opgaan, maar hij is nog
niet door God bekeerd en niet door den Heiligen Geest
bekwaamd. Hij kan het Evangelie niet brengen. In grooten
angst loopt hij op zijn kamer heen en weer, knielt neer om
in het gebed bij God uitkomst te zoeken, maar komt daardoor niet tot ruimte. Hij besluit niet te prediken, maar
durft in een volgend oogenblik de gemeente niet zonder
preek te laten. Weer roept hij biddende uit: „O God, als
Ge bestaat, ontferm U dan mijner; verlos mij dan uit dezen
ellendigen toestand." Dan daalt eensklaps de vrede Gods in
zijn ziel; hij was verhoord, wedergeboren en is een door
God bezield prediker geworden.
Hijzelf beschrijft dit aldus : „Ik ontving in mijn hart de
verzekering der genade Gods in Christus ; ik kon God ook
mijn Vader noemen. Alle onrust des harten was geweken,
zoodat ik God van ganscher harte kon loven en prijzen."
Thans leerde hij Spener kennen en het duurde niet lang of
beiden waren door sterke banden des geestes en der vriendschap aan elkander verbonden.
Had hij vroeger te Leipzig met andere jeugdige godgeleerden, Wier harten smachtten naar waren godsdienst, een
Collegium philobiblicum opgericht, in welk gezelschap de
Heilige Schrift wetenschappelijk en stichtelijk uitgelegd
werd, in 1689 ging hij daarheen terug om van het vleeschgeworden Woord in die kringen te getuigen, door den Bijbel practisch voor hen uit te leggen.
Dit was ook wel noodig, want de hoogleeraren der Luthersche kerk onderwezen bovenal het dogmatische der leer,
terwijl zij vergaten, dat de Heilige Schrift de levende
grond der godgeleerdheid was. Er waren studenten, die
zes jaren op de hoogeschool hadden gegaan, zonder een college, waar de bijbel uitgelegd werd, bijgewoond te hebben.
Francke zegt, dat men in zijn tijd geen Bijbel of Nieuw
Testament in een boekwinkel te Leipzig vinden kon.
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Toen hij daar zijn lessen over den Bijbel gaf, verlieten
zijn getrouwe hoorders het ongebonden studentenleven
en vereenigden zich in vrome gezelschappen. De gehoorzalen der professoren werden steeds meer verlaten, want
iedere student wilde Francke hooren. Ook de burgers
der stad kregen honger en dorst naar de gerechtigheid van
Christus, zij voegden zich naast de studenten op de banken der universiteit en ook bij hen ontwaakte het leven
uit God. Doch nu brak ook de vijandschap los van degenen,
die de kerk nog wel goed vonden. Zij scholden de aanhangers van Francke uit. Hijzelf werd door hen voor het hoofd
der pietisten uitgemaakt en de overheid der stad gebood
hem, zijn voorlezingen te staken. Toch wilde hij nog wel in
Leipzig blijven arbeiden, maar God had hem reeds een
andere plaats bereid.
Door bemiddeling van een vriend ontving hij een beroep naar Erfurt, dat hij aannam. Een groote liefde
voor zijn Heiland en erbarming over zondaren maakten
hem ijverig en werkzaam, zoodat het hem niet voldeed
daar alleen zijn ambtsplichten nauwgezet waar te nemen,
maar hij daarbij ook nog practische voorlezingen voor de
kundigste studenten te Erfurt hield. Bij het huisbezoek
maakte hij zijn gehouden leerredenen duidelijker. Verder
verschenen van hem een Nieuw Testament en eenige stichtelijke geschriften. Ook hier zegende de Heere zijn werk,
zoodat zelfs Roomschen tot bekeering kwamen. De vijandschap bleef echter niet uit.
De Luthersche en de Roomsche geestelijkheid traden vereenigd tegen hem op. Hij was gewoon Bijbels en geschriften, die door hemzelf en anderen geschreven waren, uit te
reiken. Daarom beschuldigde men hem van het verspreiden
van schadelijke boeken en van het maken van scheuring in,
de Luthersche en Roomsche kerken. Doch zijn beschuldigers kenden de boeken niet, welke hij uitdeelde, en deze
moesten toch tot bewijs hunner beschuldiging strekken.
Hierom onderschepte men een groot pak boeken aan zijn
adres, waarna hij in alle plechtigheid voor den Raad der
stad gedaagd werd om als beschuldigde terecht te staan.
Overtuigd van zijn onschuld ging hij. In zijn bijzijn werd
het pak boeken geopend, en.... het waren Nieuwe Testamenten, die verspreid mOchten worden. De rechters en aanklagers waren natuurlijk zeer teleurgesteld. Dit geval verbitterde hen echter zoo, dat zij met meer kracht hun beschuldiging van scheurmakerij op hem wierpen, hem zelfs
een ongeloovige noemden en de zaak voor den keurvorst
van Mainz brachten. De Roomschen wisten toen te bewer-

ken, dat Francke afgezet en de stad uitgebannen werd. Zijn
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gezegende arbeid aldaar had slechts een jaar en Brie maanden geduurd.
Op denzelfden dag, waarop hij de aanzegging ontving,
binnen twee dagen Erfurt te verlaten, verraste zijn God
hem met een ongedachte uitkomst. Hij ontving n.l, van
zijn vriend Spener een uitnoodiging om naar Keur-Brandenburg te komen. Zoo zorgde God, dat hij een plaats
kreeg. Kort daarop werd hij benoemd tot hoogleeraar aan
de universiteit te Halle, waardoor de Heere hem een arbeid
gaf, waarin hij al zijn talenten kon ontplooien.
Als hoogleeraar, vanaf 1692 in de Grieksche en Oostersche talen, na 1698 hi de theologie, ging hij uit van de gedachte, dat de godgeleerde wetenschap alleen door het levend geloof recht verstaan kan worden en zij nevens
andere genademiddelen het middel moet zijn om geloofsleven te wekken en te versterken. Daarom deed hij niet aan
de wetenschap om de wetenschap, maar om geloovige predikanten te vormen, die de gemeenten tot Christus zouden
kunnen leiden.
In het stadje Glaucha, dat met Halle verbonden was,
werd hij ook tot het predikambt geroepen. In een gedeelte
dezer plaats vond men de armelijkste woningen, met bieren speelhuizen daarnevens, waarin ruwe, vervallen en
verwaarloosde menschen huisden. Ook aan hen bracht
hij het Evangelie der bekeering. Aan de kinderen ging
hij eenvoudig godsdienstonderwijs geven, lets, wat door
vele predikanten nagelaten werd, omdat zij er zich
te hoog voor achtten. Toen hij zag, hoe slecht de grooten
den inhoud der predilcing verstonden, onderrichtte hij hen
met veel ijver door middel van den catechismus. Hij riep

ook telkens zijn vrienden en gemeenteleden in bidstonden
tezamen. Als evangeliedienaar daalde hij tot de meest ellendigen af, want als er bedelaars bij hem kwamen, achtte
hij het niet voldoende hun alleen brood voor het lichaam
te geven, maar verkondigde hen tevens, dat zij Christus als
het brood des eeuwigen levens noodig hadden. Daarbij trof
hun onkunde op allerlei gebied hem zóó, dat hij daardoor
op het denkbeeld kwam een armenschool te stichten.
Zelf had hij hiervoor geen geld, maar deze man Gods
geloof de zeker, dat God er voor zorgen zou. Hij bad er om,
maar tevens liet hij aan zijn huis een bus maken met deze
bijbelteksten daarboven : Zoo wie nu het goed der wereld
heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart
toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? (1 Joh, 3 :
17) Een iegelijk doe gelijk hij in zijn harte voorneemt, niet
uit droefheid of uit nooddwang. Want God heeft den blijmoedigen gever lief (2 Cor. 9 : 7). Kort daarna vond hij een

gift van ongeveer vijf thaler in de bus. Dit deed hem het
besluit nemen zijn plan uit te voeren. Hij riep dan ook uit:
„Dit is een goed kapitaal. Daarmede moet ik iets goeds
beginnen ; ik ga een armenschool stichten."
Zijn studeerkamer maakte hij tot schoollokaal, een arm
student werd door hem bewogen om een paar uur per dag
voor een kleine belooning onderwijs te komen geven, hij zou
zelf hoofd der school zijn. Vol moed begon hij aan de 27
arme kinderen, die gekomen waren, onderricht te geven,
Aan de armsten gaf hij kleederen en stond alien toe om hun
boeken mee naar huis te nemen. Doch wat bracht de volgende dag een bittere teleurstelling ! Er kwamen slechts
drie kinderen terug. Zijn vrienden ontvingen hem met een
glimlach over zijn dwaze ideeen en anderen zeiden, dat er
toch niets van terecht zou komen. Toch zette hij dezen
arbeid in het geloof voort. En dat werd niet beschaamd,
want het aantal kinderen, dat zijn school bezocht,
werd grooter, de belangstelling voor dit werk van de zijde
zijner stadgenooten vermeerderde, het gerucht van zijn
kloeke daad verspreidde zich naar alle kanten en van heinde
en ver ontving hij weldra giften en geschenken.
Toch ondervond hij, dat hij met dit onderwijs zijn doel
niet bereikte, want met smart merkte hij, dat in de huizen weer afgebroken werd, wat hij bij de kinderen in de
school opbouwde. Vandaar, dat hij het voornemen opvatte
eenige kinderen, die als weezen uitbesteed waren, geheel
op te voeden. Hiervoor kocht hij een huis, dat weldra
te klein was. Een grooter huis werd ingericht om de
armenschool te huisvesten. Een der zalen werd gebruikt om
daarin die burgerkinderen, wier ouders wilden, dat deze
van Franckes onderwijs zouden genieten, te onderwijzen;
in een andere kamer werd een latijnsche school gevestigd ;
een groot aantal weezen konden er een onderkomen in
vinden en de verzorgers en onderwijzers werden er eveneens in geherbergd. De groote vlucht, die het werk nam,
gaf Francke den moed om een zeer groot huis te gaan bouwen, waarin al zijn arbeid zich zou kunnen ontwikkelen.
Hij had hiervoor geen geld, maar was daarentegen rijk in
geloof. God zorgde dat er geld kwam, maar beproefde ook
tevens het geloof van Francke, want soms was er tijdens
het bouwen geen cent in kas. Hij hield aan in het gebed
en bleef in standvastig geloof volharden. Er was nimmer
gebrek, en aan de bouwlieden kon elken dag het loon uitbetaald worden. Hij zeide hiervan : „Van week tot week,
van maand tot maand heeft de Heere mij toegebrokkeld,
gelijk men den kleinen kiekens het brood toebrokkelt, wat

de nooddruft vereischt." Hoewel de wereld met hem spotte,
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werd het gebouw onder deze omstandigheden voltooid.
Zijn liefde voor menschenzielen kon op dit hoogtepunt
haar bevrediging nog niet vinden. In 1702 werd het nieuwe
gebouw betrokken, maar reeds enkele jaren daarna werden
gestichten geopend voor ongehuwde vrouwen uit den adelen burgerstand en voor vrome weduwen. Naast een opvoedingsgesticht voor adellijke jongelingen kwam er weldra
een voor adellijke .jongedochters.
De vijanden van Christus konden dezen vooruitgang en
den invloed, die van Francke uitging, niet lijdelijk aanzien.
Zij bewerkten, dat de stenden van het Hertogdom Maagdenburg op een onderzoek der schoolinrichtingen aandrongen, waaraan ook gevolg werd gegeven. De uitslag was
echter, dat het werk van Francke zeer werd geprezen
en geeerd. Wat bedoeld was tot afbreking, had uitbreiding tengevolge, want hierdoor steeg het aantal leerlingen
tot bij de 2000.
Velerlei zaken werden aan de stichtingen verbonden.
Onder leiding van den vromen en geleerden geneesheer C.
F. Richter werd een apotheek ingericht, waaruit weldra
geneesmiddelen tot over de grenzen van Duitschland werden verzonden. Verder kwam er een boekhandel ten gerieve van de leerlingen der scholen en om de menigvuldige
geschriften van Francke te verspreiden. In andere steden
werden depots gevestigd. Op de drukpersen van het weeshuis zijn duizenden goedkoope Bijbels in verschillende
talen gedrukt.
Ook de uitwendige zending had Franke's hart. Vele
jonge mannen werden door hem met liefde voor de heidenen bezield en voor zendeling opgeleid, o.a. Ziegenbalg
en Pliitschau.
Hit was niet alleen een man des gebeds, maar ook een
ijverig, trouw arbeider, die liefde bewees waar hij kon en
daarvoor den tijd uitkocht. Hiervan is het volgende een
bewijs. Op zekeren dag had hij gelezen 2 Cor. 9 : 8: „God
is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat
gij in alles te alien tijde, alle genoegzaamheid hebbende,
tot alle goed werk overvloedig moogt zijn." Nadat hij dit
bijbelwoord overdacht had, vernam hij dat een vriend in
grooten finantieelen nood was. Hij gevoelde zich gedrongen hem te helpen, niet alleen door tot God om uitkomst voor hem te bidden, maar ook door wat voor hem
te doen. Waar zijn velerlei arbeid reeds al zijn tijd in beslag nam, zonderde hij dagelijks eenigen tijd van zijn
avondeten of om zijn Observationes Biblicae te schrijven.
Het loon, dat hij hiervoor ontving, bestemde hij voor zijn
vriend, zoodat deze binnen een jaar 27o gulden verkreeg.
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Ongetwijfeld moest de invloed van zulk een leven zeer
groot zijn, want bij al hetgeen hier van hem vermeld is,
heeft hij tallooze reizen gedaan in het belang van des Heeren Rijk, heeft hij veel geleerde en stichtelijke geschriften
geschreven, heeft zijn vurige lief de anderer harten doen
ontvlammen en nog staat daar in Halle zijn Weeshuis als
een machtige prediking.
Deze trouwe en ijverige dienstknecht des Heeren stierf
8 Juni 1727 in den ouderdom van 64 jaren. Zijn leven was
een zichtbare verklaring van het bijbelwoord, dat hoog in
den voorgevel van zijn stichting, onder een stijgenden adelaar, gebeiteld staat: „Die den Heere verwachten, zullen
de kracht vernieuwen, ze zullen opvaren met vleugelen,
gelijk de arenden."

HOOFDSTUK II.
WESLEY EN WHITEFIELD.
Het Godsvolk Israel, dat de wet door bestelling der engelen ontvangen had, werd in Jezus' dagen door zijn hooghartige leidslieden genoemd : dit yolk, dat de wet niet kent.
Maar aan groote scharen van dit yolk predikte Jezus het
Koninkrijk Gods, zoodat blijde uitgeroepen kon worden:
aan armen wordt het evangelie verkondigd!
Een gelijksoortige toestand was er in den aanvang der
i8de eeuw in Engeland waar to nemen. Het licht des evangelies, dat in de dagen der kerkhervorming weer op den

kandelaar geplaatst was, doof de uit onder den druk van
vormendienst, van strijd over godsdienstige vraagstukken
en van een prediking, die enkel zedeleer was. Onder het
geheele yolk, maar vooral in de lagere standen, namen werelddienst en zedeloosheid steeds meer de overhand. Slechts
in enkele vereenigingen en gezelschappen werd nog eenig
geestelijk leven gevonden, maar ook dit was dor.
Als gevolg hiervan kwam in de Staatskerk van Engeland
een yolk, dat geen godsdienstige kennis had en God een
weinig en de wereld veel diende. Gelukkig waren er toen
ook nog personen, die naar den levenden God en den gekruisten Christus dorstten. Het licht brak weer door, de
boeien werden verbroken, en „aan armen werd het evangelie verkondigd."
De prediking van het evangelie aan naamchristenen, die
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in de kerk toch ver verwijderd zijn van Christus, is immers
evangelisatie? Daarom mogen wij dan ook Wesley, die in
dien tijd een krachtig prediker onder het yolk was, een
evangelist noemen. Hij is zelfs wel eens „de vader van de
inwendige zending" genoemd.
De ouders van Wesley zijn bijzondere personen geweest.
Zijn vader, Samuel Wesley, was predikant van het dorp
Epworth in het Noord—Engelsche graafschap Lincoln.
Reeds als student had hij lust tot evangeliseeren, want hij
ging armen en gevangenen op het hell van hun ziel wijzen.
Hij was ondernemend en, als hij er tijd voor had, aan het
dichten, Als christenleeraar blonk hij uit boven veel predikers van zijn tijd.
Wesley's moeder heette van zichzelf Susanna Annesley.
Hoewel zij een dochter was van een der leiders van de
Dissenters, ging zij op twaalfjarigen leeftijd de vele leerstellingen van die groep en die der Staatskerk aan een
vergelijkend onderzoek onderwerpen, en verkoos daarna in
de Staatskerk te worden opgenomen.
Naast datgene, wat een meisje uit den beschaafden stand
moest leeren, beoefende zij ook de Fransche, Latijnsche
en Grieksche talen met zooveel vrucht, dat zij later haar
kinderen daarin kon onderwijzen. Na haar huwelijk met
Samuel Wesley werd zij in het graafschap Lincoln steeds
meer bekend als een deugdzame huisvrouw. Zij werd moeder van ig kinderen, waarvan zij er io heeft mogen grootbrengen.
Toen haar man voor eenigen tijd naar Londen moest, werd
zijn werk waargenomen door een hulpprediker, die aan de
gemeente in geestelijken zin steenen voor brood gaf. Daarom hield Mevrouw Wesley in de pastorie huiselijke godsdienstoefeningen, wat ten gevolge had, dat de pastorie
steeds voller en de kerk leeger werd.
Uit deze ouders werd John Wesley op 17 Juni 1703 geboren. Reeds voor hij zes jaar was, had hij kunnen verbranden. Omdat de gemeente zeer wereldsgezind was en
Ds. Wesley er met kracht tegen optrad, is de pastorie tweemaal door kwaadwilligen in brand gestoken.
De laatste maal meende men op zeker oogenblik, dat
allen gered waren, doch weldra bleek, dat John zich
nog in het brandende huis bey ond. Hij kon echter nog met
groote moeite gered worden. Zijn vader is met de buren
neergeknield om God daarvoor te danken, doch zijn moeder
deed meer. Naar aanleiding van dit voorval wees zij hem
op de onzekerheid van het leven, bracht hem met kracht
onder het oog dat hij zich daarom vroeg moest bekeeren en
riep ten slotte als een profetes uit, dat hij een groot man
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zou worden.
Van zijn moeder kregen hij en haar andere kinderen de
geschriften van Thomas a Kempis en Bisschop Taylor ter
lezing, waardoor er bij hen een groote lief de voor de mystiek gewekt werd. Zij mocht van John reeds spoedig
merken, dat hij den weg insloeg, dien zij hem aanwees, ja
zelfs, dat hij anderen daarop wilde brengen.
Op tienjarigen leeftijd verliet Wesley het ouderlijke
huis om kostschoolleerling in Londen te worden. Aldaar
verbleef hij tot zijn zeventiende jaar, waarna hij student
te Oxford werd. Hij heeft ijverig gestudeerd, behaalde
eenige academische graden, werd in den geestelijken stand
opgenomen en op twee-en-twintig jarigen leeftijd benoemd
tot Fellow van het Lincoincollege. Deze benoeming legde
hem de verplichting op om zelf te studeeren, jongere studenten te onderwijzen, en te waken en te strijden voor de
zuivere leer der Engelsche staatskerk, Daarvoor ontving hij een ruim jaargeld benevens kost en inwoning in
het gebouw van het College.
Toen hij Fellow werd, begon hij nog meer ernst te maken
met den godsdienst. Hij brak met die vrienden, die hem
niet ernstig genoeg waren, en ging zich met nog meer
ijver op de studie toeleggen om daarvan vruchten voor zijn
eigen hart te plukken. In 1727 vertrok hij naar Epworth
om als hulpprediker zijn vader bij te staan, doch keerde in
1729 naar het Lincoln-college terug.
Aldaar had in hetzelfde jaar zijn broeder Charles een
club van ernstige studenten opgericht, die de gelofte gedaan hadden hun Leven in te richten naar de Bijbelsche
voorschriften, zich vrij te zullen houden van wereldsche
ijdelheden, ongelukkigen te vertroosten, schuldigen op te
beuren, verwaarloosden terecht te brengen, onkundigen te
onderwijzen en elkaar bij het streven naar volmaaktheid
bij te staan.
Zij waren daartoe gekomen, doordat zij zichzelven als zondaren erkenden en het geheele Engelsche yolk in dien verloren toestand zagen. Zij gevoelden, dat zij van hun schuld
door Jezus Chritus met een plotselinge inwerking van den
Heiligen Geest verlost moesten worden, en dat deze leer
van verlossing ook aan het yolk moest gebracht worden.
De leden van deze club werden Methodisten genoemd en
Wesley werd hun voorzitter.
In het begin kon hij moeilijk meegaan met de werkwijze
der Methodisten, want zij deden alles geheel anders dan
de staatskerk. Men sprak voor de vuist weg tot het yolk,
maar las geen vooraf opgestelde preek voor. Men zond

geen formuliergebeden tot God op, doch bad wat het hart
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ingaf. Men zeide niet, dat een ter dood veroordeelde alreeds een prooi der hel was, maar ging hem bezoeken om
hem te bewegen zich te bekeeren. Slechts zachtkens aan
ging Wesley op die vrije baan mede, doch nadat hij den
zegen er van zag, ging hij vooraan.
Toen hij het voorzitterschap van de Methodistenclub aanvaardde, was hij niet bekeerd, maar trachtte ijverig het te
worden. Eerst had hij zijn bekeering gezocht door getrouw
kerkbezoek, schriftlezing, gebed en viering van het H.
Avondmaal, maar zijn ziel bleef arm aan Christus. Daarna
trachtte hij bekeerd te worden door middel van een sober
leven, vasten en boetedoeningen, doch ook hierdoor vond
hij niet wat hij zocht. Eindelijk wilde hij door een inwendige aanschouwing van God Dezen als zijn Vader leeren
kennen, maar ook dit bleek vruchteloos.
Nog voor de vruchteloosheid hiervan uitkwam, ontvingen hij en zijn broeder Charles een uitnoodiging van
het Genootschap voor de voortplanting van het Evangelie
in vreemde gewesten, om als zendelingen naar Georgie te
gaan.
Onder de passagiers, die per schip met hem naar de
nieuwe wereld reisden, waren eenige eenvoudige Hernbutters, die als zendelingen daarheen gingen. Door een
nauwen omgang met hen, waardoor hij goed hun leven en
geloof kon waarnemen; gevoelde hij nog meer, dat hij niet
was wat hij wezen moest. Hij bemerkte, dat hij nog niet den
geest der blijmoedige toewijding en het krachtige geloof,
hetwelk rustig doet zijn in den storm, in bezit had.
Als zendeling is hij niet werkzaam geweest. Wel kwamen
de Indianen, om hem met blijdschap te begroeten als degene, die hun het Woord van den eenigen God zou brengen,
maar hij kon de taal der Indianen niet spreken.
De rustelooze man ging de herderlooze gemeente van Savannah als prediker dienen. Doch de hervormingen, die hij
daar wilde invoeren, brachten hem in groote moeilijkheden, zoodat hij na een verblijf van ruim twee jaren weer
naar Engeland terugkeerde, waarheen zijn broeder Charles
reeds vroeger vertrokken was. Voor anderen heeft zijn
verblijf in de nieuwe wereld weinig vruchten afgeworpen,
maar hij was zelf dichter bij Christus gekomen.
In Engeland teruggekomen ging hij weer evangeliseeren,
Hij deed dit, naar eigen meening, zonder geest en zonder
kracht, maar toch werden menschen door zijn prediking bekeerd. Geloofde Wesley eerst niet in plotselinge en sterfbedbekeeringen, toch ging hij in dien tijd naar een ter dood
veroordeelde — en deze werd bekeerd. Desniettegenstaande
had hij menigmalen het plan om niet meer te prediken,
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omdat hij zelf het zaligmakende geloof in Christus niet
bezat.
In dezen tijd ontmoette hij een Hernhutter met name
Baler, die veel met hem over de geestelijke dingen gesproken en een grooten invloed op hem uitgeoefend heeft.
Deze heeft hem losgemaakt van zijn eigengerechtigheid
en zijn wijsbegeerte, hem gebracht tot een meer vrijen
spreektrant, en bovenal hem dorstende gemaakt naar den
Heiland. Toen Wesley weer eens met prediken wilde ophouden, heeft Baler hem toegevoegd : „Predik het geloof
tatdat gij het hebt, daarna zult gij het prediken Orndat gij
het hebt."
Om voedsel voor zijn eigen ziel te vinden, en dit zooveel
hij kon aan anderen te kunnen geven, bezocht hij trouw de
„gezelschappen." Op den avond van den 24sten Mei 1738
bezocht hij er een, waarin men bij zijn komst Luthers
inleiding op den brief aan de Romeinen voorlas. Toen
men de beschrijving las van de verandering, die God in
het hart werkt door het geloof in Christus, gevoelde hij
het zijne warm worden en kon geheel op Christus alleen
vertrouwen. Hij begon te bidden en voor de aanwezigen
van zijn bekeering te getuigen. Aanvechtingen en verzoekingen bleven niet uit, maar hij bleef te alien tijde hopen
op de genade van Christus.
Reeds voor zijn bekeering had hij een genootschap gesticht, dat eens in de week vergaderde, opdat de leden aan
elkaar, overeenkomstig het bevel van den apostel Jacobus,
hun misdaden konden belijden en bidden om een gezond
geestelijk leven. De leden moesten tot de Staatskerk behooren en aldaar het H. Avondmaal gebruiken, maar het
genootschap was toch als het ware een kerk, waarin men
bijzondere groepen van onderlinge zielzorg en liefdemaaltijden had. Het vergaderde in een preekzaal, die Wesley
gehuurd had.
Hier werd op I Jan. 1739 een liefdemaaltijd gehouden
bestaande uit brood en water, waaraan 6o personen deelnamen ; daarbij werden psalmen gezongen en gebeden opgezonden tot 3 uur 's nachts. Toen kwam de Geest des Heeren over hen, zoodat velen het uitschreeuwden en op den
vloer vielen van geestelijke vreugde. Nadat men tot kalmte
gekomen was, werd gezongen: Wij prijzen U, o God. Zoo
werd het Methodisme door God te voorschijn gebracht.
Aan dezen liefdemaaltijd had ook Whitefield deelgenomen, die van dien tijd of de mede-evangelist van Wesley is
geweest en een grooten invloed heeft uitgeoefend op het
Methodisme.

Deze was geboren in 1714 en het jongste kind van een
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herbergier in Gloucester. Reeds op jeugdigen leeftijd verloor hij zijn vader door den dood. Nadat hij de school
doorloopen had, moest hij zijn moeder in de herberg helpen.
Als jongeling was hij een getrouw schouwburgbezoeker en
een losbol. Door een preek kwam er een verandering ten
goede in zijn leven en tevens de lust om prediker te
worden.
Hij ging als student naar Oxford, maar moest de kost
verdienen door andere studenten te bedienen. De club van
ernstige studenten, door Charles Wesley gesticht, telde
hem weldra onder haar leden. Hij legde zich allerlei
ontberingen op om zalig te worden, en om zijn armoede en
fijnheid moest hij veel plagerijen van de andere studenten
doorstaan. Zijn zwak lichaam kon aan dit alles geen weerstand bieden, zoodat hij ziek werd. Op zijn ziekbed werd
hij bekeerd. Na zijn beterschap ging hij in het openbaar
getuigen van datgene, wat God aan zijn ziel gedaan had.
Weldra had hij zijn studien volbracht en kon als geordend prediker optreden. Toen reisde hij van de eene plaats
naar de andere om in de kerken het evangelie van Gods
genade aan arme zondaars te verkondigen. Hij deed dit op
zulk een wijze, dat na zijn eerste preek is hoorders krankzinnig werden. Bij de kerken, waarin hij zou prediken,
moest de politie orde houden onder de ontelbart schare van
menschen, die daarin een plaats wilden veroveren. Want
iedereen wilde hem hooren, omdat hij zijn hoorders machtig in de ziel greep en hun geen steenen voor brood gaf.
's Morgens vroeg begaf men zich met een lantaarn naar de
kerk, waar hij op den dag zou prediken, om post te kunnen
vatten aan de deur en alzoo het eerst naar binnen te kunnen
komen. Men had er alles voor over, om door middel van
Whitefields prediking lafenis voor de ziel te ontvangen.
Nadat het Methodisme in de vroeger beschreven bijeenkomst aan het licht getreden was, gingen Wesley en
Whitefield overal waar zij konden in de kerken prediken,
doch weldra werden deze voor hen gesloten. Eensdeels
omdat onder hun prediking eigenaardige dingen voorvielen.
Als zij b.v. de hoorders in het geweten tastten, gingen velen van dezen zuchten, weenen en uitroepen doen.
Maar bovenal omdat de prediking der beide Methodisten geheel anders dan die van de meeste predikanten der Staatskerk was. Aan hun evangelieprediking, die met een groote
welsprekendheid en een goed aanpassingsvermogen gebracht werd, paarde zich de werking van den Geest en de
kracht des Heeren.
Slechts in gezelschappen en vereenigingen konden zij
nog optreden, maar dit terrein was te klein voor den
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ijverigen Whitefield en daarom begon hij in de open lucht
te prediken. Zijn eerste veldprediking hield hij voor ongeveer tweehonderd woeste en bandelooze mijnwerkers te
Kingswood. Toen hij op deze wijze voortging, nam het
aantal zijner hoorders met duizenden toe.
Wesley was eerst geneigd de veldprediking af te keuren, doch weldra trad hijzelf mede op. De predikanten namen het hem kwalijk, dat hij aldus in hun gemeente en in
hun werk trad, maar hij schreef in die dagen : ,,,Ik zie de
geheele wereld als mijn parochie."
Zoo werd Wesley evangelist. Van nu af trachtte hij voornamelijk door evangelieprediking zielen voor Christus te
winnen. Hij kon goed prediken, want hij had daarvoor een
uitnemende opleiding gehad, nam daarbij de wereldsche
vormen in acht en sprak met de meeste kalmte. Hij richtte
zich tot het geweten zijner hoorders en gaf geheel den indruk, dat hij geloofde wat hij zeide. De lof is hem gegeven,
dat hij zichzelf weg-predikte, om Christus te laten zien.
Als prediker doorreisde hij te paard een groot gedeelte
van Engeland. Op zijn reizen predikte hij drie of vier
malen per dag. Hij heeft echter het meest te Londen, Bristol, Kingswood en Newcastle gearbeid. Maar om het yolk
tot Jezus te brengen, moest er niet alleen gepredikt, doch
nog meer gedaan worden.
Daarom gingen Wesley en zijn volgelingen ook zieken en
gevangenen bezoeken, armen bedeelen, de dronkenschap
bestrijden, een weeshuis stichten, zondagsscholen oprichten en ijveren tegen de slavernij. Zij waren de eerste schrijvers en verspreiders van traktaatjes, hebben hier en daar
christelijke bibliotheken gevestigd en de eerste evangelis,
tenschool gesticht.
Wesley bereikte met zijn prediking en anderen arbeid
vooral „het yolk". Van de bekeerden vojmde hij Methodistische kringen en in de plaatsen, waar een genoegzaam
getal Methodisten waren, werden evangelisatielokalen gebouwd, die den naam van preekhuizen ontvingen.
Toen Wesley en Whitefield als „evangelisten" optraden,
in een tijd waarin de Engelsche staatskerk in slaap verzonken was, en met een prediking die de gewetens wakker
schudde, kwamen de kerk en het gepeupel tegen „de gevaarlijke nieuwigheid" op. De Methodische predikers werden telkens wegens ketterij en rustverstoring aangeklaagd,
daarom gevangen gezet — en bij het onderzoek onschuldig
bevonden, maar toch weder opnieuw vervolgd in de hoop,
dat men hun „dwaasheden" zou kunnen onderdrukken.
De tegenwerking was soms het leven bedreigend. Eenmaal werd Wesley 's nachts over de straten van een stad ge-
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sleept. Een ander maal greep een officier, die te paard zat,
hem bij zijn jas en sleurde hem mede. Meermalen heeft
het yolk hem met kwade bedoelingen achtervolgd. Maar
omdat hij een „beer" was en zijn vervolgers onverschrokken en hartroerend toe kon spreken, werden dikwijls zijn
vijanden hem tot vrienden. In den eersten tijd van zijn
optreden als reizend evangelist was het niets ongewoons,
dat er met rotte appelen, eieren, straatvuil en steenen naar
hem en zijn medearbeiders geworpen werd. Somwijlen werden op bevel der overheid de klokken geluid en de trom
geroerd, om de stemmen der predikers te overstemmen.
Dit bleef niet voortgaan. De vervolging luwde, de
Methodisten konden een kerk vormen die geacht werd; de
invloed der Methodistische prediking bewerkte, dat er meer
orthodoxie en geestelijk leven in de Staatskerk kwam, en
Wesley zelf werd in zijn ouderdom met eerbied bejegend.
De prediking van Wesley droeg niet overal evenveel
vrucht. Waar men gaarne aan de oude gewoonten en vormen trouw bleef, en waar men met koudheid en onaandoenlijkheid bevangen was, vond het Methodisme geen ingang.
Maar in de havenplaatsen, fabriekssteden en mijndistrikten, onder verwaarloosden en gevallenen, daar waar men
niets meer om de kerk gaf, tierde het welig. In die plaatsen
werden velen ' krachtdadig bekeerd, trachtte men de
zonde te bestrijden en streefde men naar heiligmaking.
Wesley is gehuwd geweest met een vrouw, die een waar
blok aan zijn been was. Uit jaloerschheid reisde zij hem
overal na en doorsnuffelde zijn papieren. Huiselijke twisten waren aan de orde van den dag en hierbij hield zij haar
handen niet thuis. Na twintig jaar getrouwd geweest te
zijn, heeft zij haar man verlaten.
In den loop der jaren moest Wesley steeds meer breken
met de Staatskerk, wat hem pijn deed, omdat hij haar liefhad. Whitefield en diens aanhangers hebben zich steeds
meer van Wesley verwijderd, zoo zelfs, dat hij soms tegen
hen strijden moest.
Tot op hoogen leeftijd had hij een krachtig gestel. Op
zijn 65ste jaar klaagde hij, dat zijn geheugen wat slechter
werd en zijn oogen wat doffer, maar mocht hij roemen
dat het reizen en preeken hem nog niet vermoeide. Hij bleef
in alles belangstellen en tot zijn volgelingen richtte hij
telkens de vermaning : „Kinderkens, hebt elkander lief."
Zijn laatste ziekte heeft slechts enkele dagen geduurd.
Te bed liggende zong hij telkens een zijner lievelingsliederen. Zijn laatste woord was : Vaarwel. Zoo ontsliep hij
in den ouderdom van 87 jaren op 2 Maart 1791.

Wij hebben er vroeger al van gerept, dat het Methodisme
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een kerk is geworden. Dit is aldus gegaan. De staatskerk
bleef in den eersten tijd van het Methodisme op haar ingenomen standpunt staan. Hierdoor konden zij, die door
Wesley's prediking bekeerd werden, er niet in blijven. Alzoo
werden zij gedrongen om zelf vergaderplaatsen te bouwen,
leekepredikers aan te stellen en dezen het recht te geven
de sacramenten te bedienen. Hierom heeft Wesley ook de
„regels voor het yolk, genoemd de Methodisten" opgesteld.
Hierin worden de gemeenten in klassen verdeeld, die elk
hun geestelijken leider hebben, wordt de verhouding tusschen deze leiders en den predikant vastgesteld en eenige
christelijke leefregels aangegeven.
De gemeenten werden nog tijdens het leven van Wesley
gegroepeerd in ringen. Aan het hoofd van elken ring
stond een assistent. Vanaf 1744 werd er elk jaar een conferentie van assistenten en predikers gehouden onder voorzitterschap van Wesley, waarop alle zaken omtrent de leer
en de kerkinrichting besproken werden.
Eerst had men reizende predikers, maar weldra stelde
men ook plaatselijke predikanten aan, die echter hun maatschappelijk beroep bleven uitoefenen. Later heeft men vastgesteld, dat deze predikers academisch gevormd moesten
zijn en een proeftijd van 4 jaar moesten doormaken ; dan
pas werden zij tot de volledige bediening des Woords en
der sacramenten toegelaten. Geen predikant mocht langer
dan drie jaren in een gemeente verblijven.
Onder de geordende en ongeordende predikers, die Wesley geholpen en zijn werk voortgezet hebben, moeten wij
in de eerste plaats Charles Wesley noemen.
Deze was in zijn studententijd de oprichter van de club
van ernstige studenten te Oxford, waaruit het Methodisme
voortgekomen is. Hij is altijd een getrouw medegetuige van
zijn broer geweest. Kunnen wij John de leider van het
Methodisme noemen, Charles is de dichter daarvan geweest.
Hij was beter dichter dan prediker, want hij heeft niet
alleen aan het Methodisme, maar aan de gansche christenheid veel liederen geschonken. Doch deze man, die soms
vurig preeken kon, had tijden, dat hij geen woorden kon
vinden terwijl hij op de preekstoel stond, en op moest houden. De Heere heeft hem een fang leven geschonken en
in zijn ouderdom maakte hij nog geestelijke liedekens.
De beide eerste leekepredikers van het Methodisme waren
John Cennick en Thomas Maxfield. Zij zijn beiden door de
omstandigheden gedrongen om als predikers op te treden.
Wij moeten daar de hand Gods in zien, die de omstandigheden schept.

Cennick was door Wesley tot meester van de christe-
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lijke school te Xingswood benoemd. Toen hij nog maar kort
in die plaats was, werd er een vergadering gehouden, waarin
een preek zou voorgelezen worden. De man, die dit doen
zou, kwam niet en Cennick bood aan te prediken. Dit
beviel zoo goed, dat men hem meer wilde hooren. Het gevolg was, dat hij doorpredikte en door Wesley tot leekeprediker werd aangesteld.
Maxfield was door Wesley te Foundry aangesteld, om
aldaar den kring der Methodisten te leiden en huisbezoek
te doen, maar prediken mocht hij niet: Er kwam echter een
groote behoefte aan de prediking van het evangelie, zoodat hij tegen de bevelen van Wesley als prediker optrad.
Deze vond dit niet goed, doch zijn moeder bewoog hem
Maxfield zijn gang te laten gaan. Weldra stelde hij hem
tot leekeprediker aan.
Een der meest geachte helpers van Wesley was John
Nelson. Deze ontving reeds als knaap godsdienstige indrukken. Als metselaarszoon koos hij na het verlaten der
school het beroep van zijn vader. Als jongeling en gehuwd
man trachtte hij door eigen middelen vrede met God te
vinden, doch zij faalden. Alle kerken liep hij of om den
waren godsdienst te vinden, maar geen enkele kon hem
bevredigen.
Hij hoorde ook Whitefield, doch hoewel hij aanbood om
voor dezen te willen stervenn mocht deze toch het middel
niet zijn om hem tot het kruis van Christus te brengen.
Hij ging ook Wesley hooren en werd onder diens prediking bekeerd en Methodist.
Dit werd hem een bron van veel strijd. Zijn kameraden
bespotten hem, zijn kostvrouw joeg hem het huis uit, zijn
patroon plaagde hem en zijn vrouw bood hem weerstand.
Maar omdat hij dit alles verdroeg zooals een Christen betaamt, hielden zijn kameraden met spotten op, ging zijn
kostvrouw Wesley ook hooren, veranderde het hart van zijn
patroon, en werd ook zijn vrouw door hem voor Christus
gewonnen.
Hij woonde in Bristol, maar zijn bekeering had plaats
terwijl hij in Londen werkte. In Bristol teruggekeerd, ging
hij aldaar evangeliseeren en weldra werd hij door Wesley
als leekeprediker aangesteld. Meermalen heeft hij met Wesley evangelisatietochten door Engeland gemaakt.
Vervolgingen zijn hem niet bespaard gebleven. Hij moest
in het leger dienen, omdat men hem zoo het prediken wilde
beletten, maar hij had toen een goede gelegenheid het onder
zijn militaire makkers te doen. Na eenige jaren verkreeg
hij echter op voorspraak van een dame verlof in het burgerlijke leven terug te keeren.
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Gluier de academisch gevormde predikers, die Wesley
ter zijde stonden, moet vooral John Berridge genoemd
worden. Acht jaren was hij predikant in de Staatskerk geweest en had naar de gewoonte van zijn tijd gepredikt, dat
de mensch door middel van geloof en werken bekeerd moet
worden. Hij had echter bij zijn hoorders geen vrucht gezien. Hiervan gaf hij hun de schuld niet, ook niet aan
de kerk, maar aan zichzelven. Hij kwam tot bekeering en
ging anders prediken, niet alleen in zijn eigen kerk, maar
ook in de open lucht in andere plaatsen.
Door de vijandschap van het yolk werden zijn preeken
dkwijls verstoord. Men noemde hem den ouden duivel en
de bisschop heeft hem met gevangenschap bedreigd, indien
hij zich niet behoorlijk gedroeg. Toch is hij tijdig en ontijdig door blijven preeken, en werd voor velen tot zegen.
Een der grootste Methodistenpredikers is Rowland Hill
geweest. Hij kwam voort uit een rijke familie en preekte
in zijn jeugd reeds voor zijn schoolmakkers en de arbeiders van zijns vaders landgoed.
Toen hij student te Cambridge werd, ging hij ook door
met te trachten andere studenten tot Christus te brengen.
Hierom werd hij bijna van de academie weggezonden, en
dit was, naast zijn geloofsovertuiging, de oorzaak dat hij
nooit tot prediker geordend is. Zijn geloofsovertuiging
was niet die van Wesley, zoodat er tusschen beide groote
predikers geen innig geestelijk verband bestond, en er
dus evenmin samenwerking kon bestaan.
Hij preekte op den man of en deed dikwijls in zijn preeken persoonlijke vragen. Zelfs heeft hij een voorname
dame, die in haar rijtuig onder zijn gehoor gekomen was,
tot den Heere Jezus gebracht, met het gevolg, dat zij, die
tot op dat oogenblik de wereld gediend had, zich overgaf
aan Christus. Maar door zulk optreden laaide de vijandschap tegen hem op. Hij werd echter door God beschermd
en soms op wonderlijke wijze gered. Veel treffende verhalen zijn van hem in omloop, die getuigen dat God hem als
een middel tot bekeering van velen heeft gebruikt.
Al deze mannen zijn ware evangelisten geweest. Als
volksmannen hebben zij het brood des evangelies op het
water uitgeworpen. Daarvoor was hun geen moeite te groot,
geen offer te zwaar en geen vijandschap te fel. Zij haddeli
reeds tot leus : door onzen dood wordt de oogst der zielen
groot. Onder het yolk en in de kerk van Engeland hebben
zij een ommekeer ten goede teweeg gebracht, en thans blinken zij als getrouwe leeraars voor Gods troon.
Door prediking en landverhuizing heeft het Methodisme
reeds spoedig na zijn ontstaan vasten voet in Amerika ver-
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kregen en weldra een groote vlucht genomen. Daar werd
het ook een zelfstandige kerk.
In de Methodische conferenties is de leer van het Methodisme vastgesteld. Deze komt in het kort hierop neer. Er
is een voorbereidende genade noodig om tot bekeering te
kunnen komen, maar de bekeering is een plotselinge ornmekeer, zoodat er een zeer opmerkelijk verschil moet zijn
in het leven voor en in het leven na de bekeering. Na de
bekeering moet het gansche leven een strijd zijn tegen de
zonde om tot heiligheid te komen.
Christus wordt door de Methodisten geplaatst op het
hooge standpunt, dat Hij waardig is. Hij is, volgens hen,
de God-mensch, die door zijn lijden en sterven voor zondaren aan Gods gerechtigheid voldaan beef t, in Wien men
gelooven moet tot zaligheid en in Wien men leven moet om
geheiligd te kunnen worden.
In de leer zijn de Methodisten op verschillende ondergeschikte punten het niet met elkaar eens, maar alle Methodisten zijn als Wesley in meer of mindere mate evangelisten. Zij willen de wereld winnen voor Christus, en
vormen aldus een krachtig leger, dat nog telkens zielen
uit des duivels klauwen mag rukken.
.............1,...........

HOOFDSTUK IIL
OBERLIN EN ZIJN DIENSTMAAGD.
Oberlin leefde tot op zijn acht en twintigste jaar te Straatsburg. Hij was aldaar aan de academie student in de theologie
geweest, had het candidaatsexamen gedaan en hield zich
bezig met wetenschappelijke studien. Hij bewoonde geen
rijk gemeubileerde studenten-kamer en was ook geen jolig
student. Een klein dakkamertje, sober van meubels voorzien,
was het verblijf, waar hij in den grootsten eenvoud leefde.
Dit is het portret van zijn uiterlijk leven. De grond hiervan
was zijn rijk zieleleven. Door Gods genade was hij gedrongen geworden zijn hart geheel aan God te geven en met een
vasten wil vermeed hij alle genietingen der wereld. Reeds
op aarde wilde hij zooveel mogelijk persoonlijken omgang
met God en gemeenschap met zijn Heiland oefenen ; zijn
grootste verlangen was, hier als toekomstig hemelburger
zich voor te mogen bereiden om God op 't hoogst te kunnen verheerlijken in den hemel, waarnaar hij een zalig
heimwee had,
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Nu men hem zoo uit- en inwendig gezien heeft, zal men
misschien zeggen : iemand slechts goed voor de studeerkamer en de preekstoel. Misschien heeft hij zichzelven ook
wel zoo beoordeeld en zulk een leven gewenscht, maar
met zijn lust voor bespiegelingen is hij door God in het
werkelijke leven geplaatst en heeft daarin een levenskracht
geopenbaard, die bewondering afdwingt.
Op zekeren dag, terwijl hij druk aan het studeeren was,
kreeg hij onverwacht bezoek van Ds. Johann Stuber. Deze
was vroeger predikant te Waldbach in het Steendal geweest,
en noodigde hem uit het predikambt in zijn vroegere gemeente op zich te nemen. Toen hij een en ander van de
gemeente hoorde, aarzelde de denker er heen te gaan,
maar toen Stuber hem sprak van den geestelijken en stoffelijken nood, waarin de leden dier gemeente verkeerden,
greep God daardoor zijn hart aan en besloot hij niet alleen
als prediker, maar ook als weldoener en hervormer der
maatschappelijke toestanden te gaan.
Zulk een man had het Steendal in die dagen noodig.
Toen Oberlin er omstreeks 177o kwam, was het als een
woestijn. Was het door de natuur reeds stiefmoederlijk bedeeld, de fakkel des oorlogs en de gevolgen van de pest
hadden er een woeste en dun bevolkte streek van gemaakt.
De gemeente Waldbach, die zich ook nog over vier andere
dorpen uitstrekte, telde een zeventigtal inwoners. Aan landbouw en veeteelt werd niet gedaan en scholen werden er
in 't geheel niet gevonden. In de grootste ellende en volslagen onkunde leefden niet alleen de bewoners van Waldbach, maar van het geheele Steendal voort. Het was overal
eender.
Al spoedig had Oberlin dit diepe verval met eigen oogen
gezien en sloeg hij de hand aan den ploeg om hierin verandering te brengen.
Hij was allereerst „domine". Zijn voornaamste en gewichtigste arbeid was het brengen van het evangelie van
jezus Christus op den kansel, bij huffs- en ziekenbezoek,
maar hij stelde zich hiermede niet tevreden en volgde het
voorbeeld van zijn Heiland tijdens diens leven op aarde. Hij
wilde ook kranken genezen, hongerigen spijzigen en de
aardsche dingen meer tot volmaking brengen. Zijn geloof
en lief de deden hem naar middelen hiervoor zoeken en die
in toepassing brengen.
Schoon hij slechts een sobere kennis van de geneeskunde
verkregen had, was hij toch in die dagen degene, die er in
het Steendal het meeste van wist, want daar was geen dokter gevestigd. Zoodoende stond hij niet alleen als predikant
doch ook als geneesheer aan de krankbedden, en zorgde
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daarbij ook dat de zieken medicijnen kregen, die hij dikwijls midden in stn nacht te paard uit Straatsburg haalde.
Hoewel zelf geen landbouwer, was de landbouwkunde hem
niet onbekend, ja hij kon zelfs de jonge boeren daarin
onderwijs geven. Van zijn geestelijken arbeid zonderde hij
daarvoor dagelijks enkele uren af, opdat meerdere welvaart
en ontwikkeling zou komen. Bij zijn komst in het Steendal
waren de wegen in den winter modderpoelen en in den
zomer nog slecht begaanbaar. Ook hierin wilde hij verbetering brengen en slaagde er in, de menschen hiervoor aan
het werk te krijgen. Dikwijls stond hij er als opzichter bij
en ontzag zich niet om zelf de spade ter hand te nemen.
Bij de goede wegen werden onder zijn leiding ook goede
bruggen gemaakt.
Eerst moest hij zijn maatschappelijk werk alleen
doen, want bij de bevolking vond hij geen medewerking. Men stond hem daarin zelfs tegen en wilde hem
die „nieuwigheden" afleeren. In het begin was het een
zachte tegenstand, maar later begon men met geweld, ja,
men ging zelfs zoover dat men het op zijn leven toelegde.
Eenige van zijn vijanden hadden met elkaar een plan beraamd om hem bij het eindigen eener godsdienstoefening
op wreede wijze te dooden. Hij ontdekte het echter, ging
naar de plaats waar zij waren en sprak hen aldus aan:
„Hier ben ik, mijn vrienden, ik weet wat uw voornemen
is. Heb ik u beleedigd, straf mij dan. Ik lever mij gerust
aan u over, want ik wilde u bewaren voor de schande mij
verradelijk aan te vallen." Op het hooren van deze woorden
verdween hun vijandschap en vroegen zij hem om vergeving.
Trots allen tegenstand werd hij niet ontmoedigd. Met beleid en geduld zette hij zijn werk onder zijn gemeentenaren
voort, en daar het bekroond werd door goede uitkomsten,
won hij meer hun vertrouwen, vond hij voor zijn persoon
en arbeid meer ingang en verkreeg zelfs hun medewerking.
Niet alleen in het openbaar werkte hij op geestelijk
en stoffelijk gebied voor het eeuwig en tijdelijk welzijn
zijner gemeenteleden, maar ook in de binnenkamer. Hij had
in zijn pastorie een klein kamertje, een gebedskamertje,
ingericht, waar hij elken avond voor zijn God knielde om
sterkte voor zichzelven te vragen en de nooden van zijn
menschen aan den Heere voor te leggen. Daarin ging hij
zeer nauwkeurig te werk, want alles waarom hij bidden
moest, en allen, die hij in zijn voorbede wilde gedenken,
schreef hij op een lijstje, opdat hij niets en niemand vergeten zou. Lang kon hij daar geknield liggen, tot laat in
den nacht brandde daar dikwijls nog licht, en als de Steen-
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dalers dat zagen, zeiden ze eerbiedig tot elkander : „Last
ons stil zijn, want onze vader bidt voor ons."
De man, dien men eerst bespot en naar het leven gestaan
had, omdat men hem, die het goede zijner naasten zocht,
niet begreep, werd later „vader" genoemd door de grooten
en kleinen zijner gemeente, die hem waarlijk liefhadden.
Dit had groote gevolgen in de moeilijke dagen, toen, als
gevolg der Fransche revolutie, het christendom in Frankrijk met ondergang bedreigd werd, en ook op hoog gezag
in het Steendal geen godsdienstoefeningen meer gehouden
mochten worden. In overleg met elkander kwamen van toen
of de domino en de gemeente in een ander lokaal bijeen
en hield de eerste een godsdienstige toespraak, die men
niet den naam van preek kon geven. Men hield kerk zonder
eenige kerkelijke vormen in acht te nemen. Toen later de
omstandigheden verbeterden, is Oberlin toch door blijven
gaan met het houden dezer eenvoudige godsdienstoefeningen.
I Juni 1826 was een sombere dag voor het Steendal, want
de mare ging van huis tot huis, en de doodsklok verkondigde het met metalen stem, dat domino Oberlin overleden
was. De gemoederen van de Steendalers werden fel bewogen, omdat hun „vader" van hen gegaan was naar den
hemel, waarnaar hij reeds in zijn jeugd met groot verlangen
heenstaarde. Van uit het Steendal en van ver daarbuiten
gingen duizenden vrienden naar de kleine pastorie van
Waldbach om nog een laatsten blik te werpen op het stoffelijk omhulsel van den man, die zoo geestelijk en vriendelijk voor het eeuwig en tijdelijk welzijn der aan hem
toebetrouwde menschen gezorgd had.
Als een zendeling heeft hij 6o jaren lang in het Steendal
geleefd en gewerkt om daar geestelijk voedsel, maar ook
christelijke beschaving te brengen, en onder christenen
het maatschappelijk leven in christelijken zin te ordenen.
Onder de medewerkers van Oberlin op het gebied der
inwendige zending moet vooral zijn dienstmaagd Louise
Scheppler genoemd worden. Zij was als dienstbode van
Oberlin geroepen het huiswerk in de pastorie te Waldbach
te verrichten, doch waar de domino nevens zijn geestelijken
arbeid ook maatschappelijk werk verrichtte, ging zij uitzien of zij hem in dit laatste helpen kon.
Haar oogen aanschouwden in de kinderwereld van het
Steendal verschrikkelijke dingen, die haar christelijk hart
ontroerden. In den zomer waren mannen en vrouwen van
den vroegen morgen tot den laten avond met den veldarbeid bezig. Dan lieten de moeders hun kinderen wel niet
aan hun lot over, maar droegen er toch niet veel zorg voor.
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De kleinsten liet men in de wieg of te bed liggen en bond
ze vast, opdat zij er niet uit zouden kunnen vallen. Die
mee naar het veld konden, werden mede genomen om te
spelen, te helpen en nu en dan eens naar broertje of zusje
thuis te gaan zien. In later tijd, toen de grooteren de scholen bezochten, waren de kleinsten er nog slechter aan toe,
want toen moesten zij maar blijven liggen tot moeder vrij
was om zich met hen te bemoeien. Zoo kon het voorkomen,
dat in den zomer veel kleinen slechts zelden gewasschen
en aangekleed, en bovendien onregelmatig gevoed werden.
Over den ellendigen toestand dezer kinderen en de middelen, om die te verbeteren, werd eens door Oberlin en zijn
dienstmaagd een lang gesprek gehouden. Van toen of
werd zij voor hem meer dan een dienstmaagd, n.l. een getrouwe medearbeidster in het werk der dienende lief de.
Zij werd de stichtster van de eerste bewaarschool en zelf
de eerste bewaarschoolonderwijzeres.
Als gevolg van bovengenoemd gesprek werd door Louise
Scheppler een schoolvertrek ingericht en verzamelde zij de
kinderen van 3--7 jaar om zich heen. Die werden haargebracht of kwamen ongewasschen en half gekleed. Zij wiesch
ze, zette ze ordelijk in de banken, vertelde hun Bijbelsche
en kinderlijke verhalen, toonde hun platen, waarbij zij tey ens de uitlegging gaf, leerde hen zingen en speelde met
ze in de vrije natuur.
Zoo hielp zij haar predikant, nam een deel der opvoeding
van de ouders over en was aldus tot lichaams- en zielsbehoud der kinderen bezig. Ook deze arbeid werd eerst in
en om het Steendal met schouderophalen en hoofdschudden

begroet, maar na verloop van jaren werd haar werk tot in
het buitenland nagevolgd, en de Parijsche Academie verleende haar den „grootendeugdenprijs" van s000 francs.
Haar liefderijk gemoed en vrouwelijk oog vonden nog
meer ellende en armoede in de huizen der Steendalers. Met
haar beperkte middelen lenigde zij deze zooveel zij kon.
Toen zij haar deugdenprijs gekregen had, bracht zij
blijdschap in menig gezin. Zij verdeelde het geld aan de
nooddruftigen. Bij haar dankbrief voor den prijs aan de
Academie voegde zij een lijst van de ondersteunden, en
schreef : Vijfduizend francs. Dat is veel, ja, dat is veel.
Maar ziet U, dat ik nog eens zooveel zou kunnen gebruiken?
Zij heeft in dien ouden tijd als vrouw een waardevollen pioniersarbeid op den akker der inwendige zending
verricht, en is in 1837 als een getrouwe dienstmaagd door
haar Heiland tot de eeuwige heerlijkheid bevorderd.

AFDEELING II.
DE VOORMAN,
HOOFDSTUK IV.

WICHERN.
Johan Heinrich Wichern werd in het jaar 1808 te
Hamburg geboren. Hij was zoon van een notaris; toen hij
slechts 15 jaren oud, stierf zijn vader. Deze liet een groot
gezin in groote zorgen achter. Wichern was toen echter
zoo vol geloofsmoed, dat hij voor zijn moeder tot een
goede trooster kon zijn.
Reeds op 17-jarigen leeftijd wilde hij arbeider in Gods
Koninkrijk worden. Zijn studie in de godgeleerdheid kostte
zijn moeder veel hoofdbrekens, omdat zij dikwijls in geldverlegenheid was. Daarom staakte hij een tijdlang de
studie en was als onderwijzer werkzaam. Te Berlijn studeerende, waren daar de bekende zendingsmannen Goszner
en Vrijheer von Kottwitz zijn leidslieden. Na de voltooiing zijner studie ging hij naar Hamburg terug.
De predikant Rautenberg had daar een Zondagsschool
opgericht, waaraan hij onderwijzer werd. Hieraan was
een vereeniging voor huisbezoek verbonden, Welker
leden zieken en noodlijdenden bezochten met het doel,
dezen in geestelijken en stoffelijken zin te helpen. Wichern
werd ook hiervan lid.
Door middel van dien arbeid werd hij bekend met den
verdorven toestand van de lagere klasse der bewoners
van Hamburg. Godsdienstloosheid en zedeloosheid heerschten onder de ouderen en de kinderen waren aan verwaarloozing op allerlei gebied ten proof.
In een vergadering van genoemde vereeniging, in Oct.
1832 gehouden, werden verschillende mededeelingen gedaan aangaande den treurigen en ellendigen toestand,
waarin zeer veel kinderen zich bevonden. Wichern meende,
dat noch de kerk, noch de staat bij machte waren hierin
verbetering te brengen, maar dat de christelijke liefdadigheld daartoe de handen aan het werk moest slaan.
Hij ontwikkelde in deze vergadering het plan een tehuis
voor verwaarloosde kinderen buiten Hamburg te stichten,
teneinde hen aan bet zondige stadsleven te onttrekken.
Dit tehuis moest niet een groot huis zijn, maar moest bestaan uit verschillende kleine huizen, waarin de verwaarloosden met hun leiders als in gezinnen konden seven.
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Daarin mocht ook niets aan een gevangenis doen denken,
maar godsdienst en liefde moesten de banden zijn, waarmede de verpleegden zich aan hun tehuis en leiders verbonden zouden gevoelen.
Men besloot het plan van Wichern te verwezenlijken.
De leden der vereeniging konden er echter zelf de kosten
niet van dragen, doch beloofden elkander plechtig het van
den hemel of te bidden. Wanneer zij elkander op straat
ontmoetten, herinnerden zij zich de gedane belofte,
doordat de een den ander in het oor fluisterde : gij vergeet
toch niet voor het reddingswerk te bidden? Zij behoefden
niet lang de gebedsklokken te luiden. Er kwamen verrassende antwoorden op.
Een gouvernements-secretaris gaf een ambtgenoot f i80.voor ondersteuning van een liefdadig doel, „zoo mogelijk
voor een instelling, die nog opgericht moest warden." Deze
bracht het geld aan een der leden van de vereeniging
voor huisbezoek. Korten tijd later zegde een predikant,
die een legaat te verdeelen had, hieruit f Io.500.— toe
voor het te bouwen tehuis. Toen het plan openbaar werd,
gaven de rijken hun goud, de armen hun penningen en
openden zuinige menschen hun spaarpot, opdat het huis
toch spoedig zou kunnen verrijzen. Maar het was er al,
doordat de heer Sieveking aan de vereeniging een huis
met bijbehoorenden tuin schonk.
Hierna werd het geloof der stichters op een zware proef
gesteld, want de eene jobstijding volgde op de andere. Het
legaat kon niet warden uitbetaald, omdat er een proces
over gevoerd werd ; het huis, dat men kon krijgen, bleek
ongeschikt voor het doel. Bovendien trokken somtnige
begunstigers zich terug.
De zaak werd als mislukt beschouwd. Doch Wichern
en zijn vrienden bleven doorbidden in het geloof, dat God
met zijn krachtigen arm hen toch zou helper'. En Hij
hielp weer verrassend. Het proces over het legaat viel zoo
uit, dat aan het reddingshuis nog meer toegewezen werd
dan de vroeger genoemde som. De heer Sieveking wilde
gaarne een ander huis schenken, maar het geschikte, dat hij
in eigendom had, was nog voor vele jaren verhuurd. Doch
juist in dien tijd verzocht de huurder uit eigen beweging
te mogen verhuizen, wat natuurlijk gaarne toegestaan
werd. Het bedoelde huis heette in platduitsch „Rougen
Hause", omdat het gebouwd was door zekeren heer Ruge.
Het is echter meer bekend onder den naam „das Rauhe
Haus".
Op 31 Oct. 1832 werd het door Wichern, zijn moeder,
zijn zuster Therese en zijn jongeren broer Wilhelm betrok-
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ken, en weldra kregen zij een gezerschap van 12 verwaarloosde jongens bij zich. Met dezen was het huis geheel
bezet.
Het waren heerlijke jongens om een reddingshuis mede
te beginnen ! Wat waren Wichern en zijn moeder er gelukkig mede! Een jongen had, voor zoover de politie het wist
(maar die weet niet alles), zich schuldig gemaakt aan 92
diefstallen, een ander was uit de gevangenis ontsnapt ; acht
waren kinderen van ongehuwde moeders. Wichern sliep en
at met hen in een kamer. Hij bad om hun zielsbehoud en
worstelde om verbetering in hen te brengen. In het werk
der opvoeding had hij veel van hen te lijden en te dulden,
maar hij deed alles voor hen met liefde. Waar hij weinig
ondervinding op dit gebied had, kwamen de raadgevingen
van zijn moeder hem goed te stade, doch God hielp hem
het meest. Want hij won het vertrouwen van de jongens,
die door iedereen gewantrouwd werden en die zelf
alle menschen wantrouwend aanzagen. Hij wist zich te
doen gehoorzamen door hen, die in bandeloosheid geleefd
hadden en die in hun hart geschreven hadden : geen God
en geen meester. Wichern sprak tot zijn jongens over
de liefde van Christus, en in zijn daden zagen zij deze
lief de. Hierdoor vonden zij het een genot door hem onderwezen te worden en met hem te arbeiden. Wel liepen
er enkelen weg, maar zij kwamen uit eigen beweging terug.
Maar de zaak was niet opgezet voor 12 jongens; er
waren veel meer deugnieten in Hamburg. Dit werd bewezen door honderden aanvragen, die bij Wichern inkwamen,
om jongens in zijn reddingshuis op te nemen. Doch in het
Rauhe Haus wilde hij er niet meer plaatsen, want hij vond,
dat een aartsvaderlijk getal kinderen genoeg was voor een
leider. Met meer kinderen zou ook de gedachte aan een
gezin, dat zij vormden, op den achtergrond komen. Er was
echter ruimte en geld genoeg om een tweede huis te bouwen. Bouwlieden en verpleegden togen hiervoor samen aan
den arbeid en op 22 Juli 1834 was het tweede huis voltooid.
Dit werd het Zwitsersche Huis genoemd. Met een jeugdigen
onderwijzer gingen de jongens uit het Rauhe Haus daarin,
en in het laatste kwamen onder leiding van Wichern weer
12 andere knapen.
In October 1835 huwde Wichern met Amanda BOhme
en betrokken ze, met de groep jongens uit het Rauhe Haus,
als woning het „Mutterhaus". Aan het Mutterhaus waren
een keuken, een waschhuis, een ziekenzaal en een groot
vertrek, die Diele, verbonden. Dit laatste moest ook dienen
voor de- huiselijke godsdienstoefeningen. Dit huis kreeg
later den naam van „Groene Denneboom", en bestaat heden
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nog. In het Rauhe Haus kwamen toen 12 meisjes onder
leiding van Wichern's zuster Therese.
De jongens deden eerst zelf het vrouwenwerk, kregen
onderwijs en verrichtten tuinarbeid. Toen bleef er nog
vrije tijd over. Daarom gingen zij aan het boomen houwen,
waarvan zij klompen maakten. De eerste producten van
hun arbeid waren natuurlijk niet toonbaar en nog minder
draagbaar, maar allengs werd dit beter. Sommige jongens
gingen lepels en lucifershoutjes maken ; anderen gingen
vakken beoefenen, waarvoor een werkplaats moest gebouwd
worden ; de bovenverdieping daarvan werd voor verblijf van
een dozijn jongens ingericht.
Toen de Diele voor de godsdienstoefeningen te klein
werd, moest er ook een kerkje zijn. Eenige Amerikaansche
vrienden van Wichern brachten de bouwsom bijeen en alras
verrees een kleine kapel tegen het Mutterhaus. Door bijbelteksten en beelden die er in aangebracht zijn, wordt
op het gemoed van de verpleegden gewerkt.
Op zekeren dag waren de tuinman en eenige jongens
begonnen op een stuk grond, dat eenige maanden ongebruikt had gelegen, kool te planten. Daar kwam een bediende van Wichern aanloopen, die uitriep dat men daarop
geen kool moest verbouwen, maar er dadelijk een nieuw
huis op moest gaan timmeren. Met hoerageroep werd dit
bericht ontvangen.
Maar de ziel van Wichern juichte nog meer. Want hij had
eenige maanden geleden tegen een vriend gezegd, dat hij
daar door de jongens zelf een huis wilde laten bouwen.
Deze vriend bood aan de bouwsom te schenken en vroeg,
hoeveel geld daarvoor noodig zou zijn. Maar Wichern
vroeg een te kleine som, die hij ontving, en bleef bidden
om en wachten op het ontbrekende. Maar dit kwam niet.
Eindelijk gaf hij bevel, dat op den ongebruikten grond
koof verbouwd moest worden, met de toevoeging : „Onze
verwachting zal dit jaar wel niet verwezenlijkt worden."
Een senator, die daarbij was, vroeg hem naar de uitlegging
van deze toevoeging. Wichern gaf deze en daarop schonk
de senator het ontbrekende geld. Den volgenden dag ging
men aan het bouwen van den „Bijenkorf".
1842 was een benauwd jaar, want Hamburg was voor een
groot gedeelte verbrand. Er was veel geld noodig om de
stad weer op te bouwen en de armoede te lenigen. Door
den brand waren er veel verlaten kinderen gekomen, voor
welke men in het Rauhe Haus verblijf zocht. Maar daar
was geen plaats en ook geen geld. Door het comite van het
gesticht werd in de nieuwsbladen een aanvrage om f Isoo.—
gedaan tot het bouwen van een huis voor 24 kinderen. Er
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kwam in enkele weken ruim f 2000.- binnen, zoodat een
andere advertentie geplaatst moest worden om den geldstroom te stuiten. Het nieuwe gebouw werd een dubbele
woning en „de Zwaluwnesten" genoemd. Omdat de Bijenkorf zoo goedkoop gebouwd was, gaf een koopman uit
Hamburg f g000.— om nog zoo'n gebouw te zetten.
De groote „menschenkenner" Wichern werd niet alleen
gezocht om ontaarde kinderen uit de minder gegoede kiasse
op te voeden, maar ook de rijken wilden hem de zorg voor
hun verloren zonen opdragen. Voor hen werden huizen
gebouwd en hun opvoeding geschiedde naar hetzelfde
systeem, dat voor de armen gevolgd werd, alleen met dit
onderscheid, dat zij uitgebreider onderwijs ontvingen.
Later werden nog meer huizen, werkplaatsen, een drukkerij en een huis voor Wichern gebouwd. Thans zijn er 3o
gebouwen. Vorsten gaven voor sommige huizen koninklijke
giften en de jongens zorgden voor het bouwen en meubileeren. Aan het Rauhe Haus is een boekhandel verbonden,
waarin men meer dan 200 eigen uitgaven van boeken en
platen kan bekomen en waar de „Fliegende Blatter"
wordt uitgegeven, het maandblad voor de Duitsche
philantrophie.
De bouw van de reddingshuizen en de bevolking van deze
met verwaarloosde jeugdige personen was nog maar de
verwezenlijking van een gedeelte van het plan van Wichern.
Niet slechts in Hamburg was de jeugd bedorven en waren
onzedelijkheid en misdrijven, ongerechtigheid en godsdienstloosheid tot een hoogen trap geklommen, maar dit
was in gansch Duitschland het geval. Toen Wichern met
zijn arbeid onder verwaarloosden begon, hadden eenige
anderen zich reeds ontfermd over de verlorenen, die zij
bereiken konden. De staat maakte wetten tegen allerlei
zonden en handhaafde deze door de overtreders in de gevangenissen op te sluiten. Er werden ook scholen, werkhuizen en verbeterhuizen gebouwd om daarin de jeugd op
den goeden weg te leiden.
Opdat al deze middelen tot het beoogde doel zouden leiden, moesten flinke, christelijke personen in die gevangenissen, gestichten en scholen de leiding hebben. De oogst
was groot, de schuren waren er, maar wie zouden dien
levenden oogst in de schuren bereiden voor het Vaderhuis
met vele woningen?
Die personen waren er wel, maar niet geschoold. Was er
in Duitschland eenerzijds verwildering, anderzijds was er
een geestelijke opwekking door de bevolking gegaan, zoodat personen van allerlei stand gaarne iets wilden doen tot

40

geestelijk en stoffelijk welzijn van anderen. Sommigeri
probeerden wel iets tot opheffing van ellendigen te doen,
maar het liep op teleurstelling uit. Met al hun geloof en
lief de konden zij niets goeds bereiken.
Wichern zag en hoorde dit alles reeds bij den aanvang
van zijn eigen arbeid, en hierom was de opvoeding van verwaarloosden slechts een onderdeel van zijn plan. Een ander
onderdeel was het vormen van bekwame en godvreezende
jonge krachten om aan verwaasloosden en misdadigers
leiding en onderwijs te geven. Beide onderdeelen grepen
op zooveel punten in elkaar, als bij het bouwen van een huffs
de werkzaamheden van metselaar en timmerman. Wichern
wilde zijn geheele plan in het Rauhe Haus uitvoeren.
Waarschijnlijk had hij, de groote organisator, zijn plan
te veel in kleinigheden uitgewerkt, want toen hij er in
1833 mede tot het gevormde comite van het Rauhe Haus
kwam, leek het den comiteleden of hij evenveel helpers
als verwaarloosden noodig had om het te kunnen uitvoeren. Zij vonden het prachtig, maar besloten alleen
verwaasloosden te gaan opvoeden en niet tot vorming van
opvoeders over te gaan.
Wichern legde zich oogenschijnlijk hierbij neer, doch
trachtte geleidelijk veld te winnen. In 1835 werd hem
toegestaan 5 helpers te nemen. Drie jaren later werd
besloten, dat eenige jonge mannen als kostleerlingen mede
mochten werken. Hiermede was hij nabij de vervulling
van zijn wensch gekomen. Maar dit maakte zijn zorgen
grooter, omdat zij, die zich aanmeldden, geen middelen
nadden om hun kost te betalen. Hij probeerde het kostgeld
bij de begunstigers van het Rauhe Haus te krijgen, wat
gelukte. Eerst in 1844 werd besloten, het straks uiteen gezette plan van Wichern te verwezenlijken en is de „Broederschap van het Rauhe Haus" in het verband der stichting
gevoegd.
Omdat de jongelieden, die Wichern wilde opleiden
tot arbeiders voor het werk der inwendige zending,
eerst helpers in het Rauhe Haus werden, werd er voor hun
opleiding geen geld gevraagd; maar omdat zij in hun arbeid ook den staat zouden dienen, gaven de regeeringen
der Duitsche volken hiervoor subsidies.
Vooral uit de klasse der ambachtslieden en der onderwijzers werden de broeders gezocht. De eersten moesten hun
handwerk goed verstaan, opdat zij hierin aan de jongens
onderwijs zouden kunnen geven. Twee of drie jaren moesten zij met hun zessen of zevenen in een gezinshuis der
jongens wonen. Zij hadden hun eigen vertrek in de bovenverdieping der huizen, en gingen verder in de school en
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ae werkplaatsen en op het veld met uc Kincteren om. Ben
groep broeders, die tezamen een kamer bewoonden, werd
een convict genoemd. Elk convict droeg den naam van een
plaats uit het heilige land, b.v. Kana, Beth-El, enz.
Een der broeders was bestuurder van het convict en
een andere huisvader van de jongens. Deze verbleef dag en
nacht beneden, hij at, sliep en deed alles met de jongens.
De andere leden van het convict hielpen hem bij deze taak.
Omdat de broeders niet alleen in het Rauhe Haus waren
voor de kinderen, maar ook voor hun toekomstige taak,
heeft Wichern hun ook werk voor ouderen gegeven. Zij
moesten bijna elken Zondag de ouders van de kinderen te
Hamburg bezoeken. Twee aan twee verrichtten zij dit werk.
Dit geschiedde om den band tusschen ouders en kinderen
vast te houden, en ook om aan de ouders het evangelie te
brengen. Aldus kwamen de broeders met oudere menschen
in aanraking en leerden met hen omgaan.
Op den eersten Zondag van elke maand mochten de
ouders hun kinderen in het Rauhe Haus bezoeken. Op deze
wijze werd er een hartelijke verhouding tusschen kinderen,
ouders en opvoeders in stand gehouden.
In elk huis woonde ook nog een candidaat in de godgeleerdheid. Deze onderwees de broeders in allerlei kundigheden, die zij voor hun toekomstige loopbaan noodig
hadden, en hield toezicht op het onderwijs, dat aan de
kinderen gegeven werd, waardoor hijzelf ook meer voor
zijn arbeid als predikant gevormd werd.
Elke week was er een vergadering van alle convicts,
waarin de zaken der stichting en allerlei onderwerpen betreffende de inwendige zending behandeld werden.
Na het vorige gedeelte gelezen te hebben zal menigeen
zeggen : Wichern is met het familiesysteem begonnen,
maar het Rauhe Haus is een waar gesticht geworden. Dit
lijkt zoo, want er moest veel toezicht over de jongens en
meisjes zijn. En het lijkt nog meer zoo, als men kennis
neemt van allerlei geschreven regelen en dagverdeelingen, die stipt in acht werden genomen. Want alles was
geregeld, spelen en leeren, maaltijden en vergaderingen,
het opmaken der bedden en het dragen van den bijbel naar
de kapel.
En toch is het familie-systeem in stand gehouden. Wartt
in elk huis woonde een familie van broeders en jongens,
welke een gesloten geheel vormde. Maar de families weken niet veel van elkander af, omdat een directeur alles
regelde en de broeders onderling van gedachten wisselden.
Ook bij den arbeid en de ontspanning kwamen de verschillende families met elkaar in aanraking.
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De christelijke en vaderlandsche feesten werden in het
Rauhe Haus met veel vreugde gevierd, en behalve deze
had de stichting nog haar eigen feesten, b.v. het arbeidsfeest, dat gepaard ging met een tentoonstelling van
werkstukken, die door de jongens gemaakt waren, en het
liederfeest, dat ingesteld is ter eere van de zangkunst.
Elken dag werd de gansche bevolking van de stichting
bijeen verzameld in de kapel, waar dan door een liturgischen dienst de gedachten geboeid en tot God omhoog
gegeven werden. Om den anderen dag werd deze dienst
eenigszins uitgebreid ; dan werden de verjaardagen herdacht van alle levende personen, die in het Rauhe Haus
verbleven of er geweest waren, en werden gebeden opgezonden voor het werk der inwendige zending en de broeders, die elders werkzaamheden verrichtten.
Met deze huiselijke godsdienstoefeningen kon ieder, die
in het gesticht geweest was, blijven meedoen, want indien
het mogelijk was, werden alien, die het gesticht verlieten,
voorzien van de boeken, programma's en namen, die er bij
te pas kwamen.
Het familie-systeem met de daaraan verbonden vrijheid
werd zoover doorgevoerd, dat aan de kinderen de vrijheid gegeven werd zich buiten de stichting te vefmaken
of Hamburg te gaan bezoeken. Dan waren zij van alle
toezicht vrij.
Naast den band met de ouders en het toezicht der broeders was er nog een derde betrekking, waarin de kinderen
van het Rauhe Haus tot andere personen stonden, n.l. het
patronaat. Elke kinderfamilie had onder de voorname
lieden van Hamburg een patroon.. Hij kwam met de kinderen feest vieren en kreeg rapporten over hen, welke hij
persoonlijk terugbracht, waarbij hij hen toesprak. Hij ontving ze in zijn woning, opdat zij hem deelgenoot van hun
plannen en wenschen konden maken, en hielp hen ook
veelal in het verkrijgen van een betrekking. Menigmaal
werd door het patronaat een band voor het leven gelegd.
Wij moeten thans weer terugkeeren naar het plan dat
Wichern met de opleiding der broeders beoogde, n.l. ze
tot arbeiders voor de inwendige zending te vormen.
Onder zijn aanvoering hebben een achttal hunner eens
een grootsch werk verricht. In Silezie was in 1848 na het
woeden van een hongersnood de pest uitgebroken. Daar
was hulp noodig, want dooden moesten begraven, kranken verpleegd en hongerigen gespijzigd worden. Wichern
vroeg vrijwilligers om met hem dit werk te gaan verrichten, waarop alle broeders zich aanboden. Acht hunner

koos hij hiervoor uit en met dezen heeft hij dat lief de-
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voile en gevaarvolle werk verricht. Toen dit gedaan was,
begon hij aldaar weeshuizen op te richten voor de duizenden arme weezen, die er gekomen waren. Twee dezer weeshuizen werden onder leiding van de broeders gesteld.
In 1864 vertrokken 12 broeders naar het terrein van den
Deensch-Duitschen ooriog om daar verplegingsdienst en
geestelijke hulp te bewijzen. Zij namen het gevaarlijkste
deel daarvan voor hun rekening, want aan de voorposten
van het Duitsche leger, terwijl de kogels om hun hoof den
suisden, brachten zij kleeren en boeken, verbonden zij de
gewonden en wezen zij de stervenden op Jezus.
Wichern heeft de broeders in „De Broederschap van het
Rauhe Haus" saamverbonden. Deze broederschap legde geen
maatschappelijke en kerkelijke verplichtingen aan haar
leden op. Toch was zij streng, want naar eens iegelijks aard
en kunde werden de broeders door den directeur aangewezen om in de plaats, die hij noemde, en in het werk, dat hij
voor hen gekozen had, te gaan arbeiden. Zelf hadden zij
hierin geen stem. Doch hun werkzaamheden buiten het huis
konder zij onder een bestuur of zelfstandig uitvoeren,
zonder dat de directeur of de broederschap er zich mede
bemoeide.
Hiertegenover werd hun verzekerd, dat zij altijd in het
Rauhe Haus een tehuis zouden vinden. Dair werd voor
hen en hun werk gebeden en daar konden zij raad inwinnen.
De broeders werden tot het verrichten van allerlei liefdearbeid uitgezonden. Als ziekenverplegers, gevangenbewaarders, onderwijzers, huisvaders van gestichten en bijbelcolporteurs. En waar zij kwamen, was hun invloed ten
goede merkbaar ; daar ontkiemde het zaad des evangelies,
dat zij uitstrooiden, en werden ellendige toestanden verbeterd.
De Broederschap van het Rauhe Haus was nog maar een
onderdeel van het groote plan, dat Wichern tot heil der
gansche christendom gevormd had en hetwelk hij voodoopig eerst in Duitschland wilde verwezenlijken. Dit plan
heeft hij op den Kirchentag in Sept. 1848 te Wittenberg
uiteen gezet. Hieraan was veel studie voorafgegaan.
Tijdens het leven van Wichern was het Protestantisme
in Duitschland in verval. Op papier stond het goed met de
'kerk, maar in werkelijkheid hadden een onrechtzinnige prediking, wereldsgezindheid, armoede en zedeloosheid zeer
velen van de kerk vervreemd, waardoor zij tot ongeloof en
onverschilligheid omtrent God en godsdienst vervallen
waren.

Reeds voor dat Wichern met zijn bovenvermeld plan te
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voorschijn kwam, bestonden in enkele plaatsen van Duitschland vereenigingen, die evangeliesatiewerk deden, maar zij
stonden los van elkander en werkten op verschillende
wij zen.
Het plan, dat Wichern op genoemden Kirchentag uiteen
zette, bedoelde in elke plaats van Duitschland vereenigingen voor inwendige zending te stichten, welke districtsen provinciale besturen zouden hebben, terwijl het geheel
onder leiding van een centraal-bestuur zou staan.
Dit plan werd met luiden bijval begroet en een centraalbestuur van elf leden werd spoedig gevormd. Een der leden van de Duitsche regeering, M. A. von Bethmann Hollweg, werd hiervan president en Wichern nam er zitting in.
De Broederschap van het Rauhe Haus zou er tot het leveren van werkkrachten in opgenomen worden. Aldus wilde
men trachten de afgedwaalde schapen tot Jezus en tot de
kerk te leiden.
Door woord en geschrift, van uit zijn studeerkamer en
reizende, heeft Wichern getracht dit doode lichaam leven
in te blazen. Menigeen sloeg op zijn roepstem de hand aan
den ploeg, maar de groote organisator heeft tijdens zijn
leven zijn plan niet verwezenlijkt gezien. Slechts groote
brokstukken van het gebouw werden hier en daar opgetrokken.
Nadat Wichern een autoriteit op het gebied der inwendige zending geworden, tot Oberconsistoi'ialrath der
Pruisische kerk benoemd was en in het ministerie van binnenlandsche zaken zetelde, had de heer Riehm hem van
een gedeelte zijner werkzaamheden in het Rauhe Haus
ontheven. Zoo kon hij 's zomers in het Rauhe Haus zijn en
's winters in Berlijn, waar hij in de straks genoemde betrekking de godsdienstige en zedelijke aangelegenheden
der gevangenissen en ar menhuizen bestuurde. Daar oefende hij dan meteen toezicht uit over de Evangelische Johannesstichting te dier plaatse, waarin jonge mannen tot
agenten der inwendige zending, gevangenisbewaarders en
ziekenoppassers werden opgeleid. Om hen practisch te
oefenen, werd hieraan ook een stichting tot opvoeding van
verwaarloosden en weezen verbonden.
Wichern's afwezigheid was echter niet bevorderlijk om
den frisschen geest, die in het Rauhe Haus heerschte,
levendig te houden, want Inspector Riehm, hoezeer hij ook
in het werk ingeleefd was, kon daarin niet slagen.
Daarom heeft een zoon van Wichern diens plaats ingenomen, waarna het weer beter ging.
Uit datgene, wat hier beschreven is, kan men eenigszins

nagaan, wat Wichern voor de inwendige zending geweest
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is. Hij heeft den stoot gegeven, dat er meer aar gedaan
werd, haar voor Duitschland georganiseerd, en haar arbeiders geschonken. Toen hij in 1881 op 73-jarigen leeftijd
stierf, had hij vele en schoone vruchten op zijn arbeid aanschouwd, maar ook veel teleurstellingen ondervonden. In
de laatste jaren van zijn 'even kreeg hij aanvallen van
beroerte, zoodat hij, wat hem zeer veel hartzeer berokkende, heel wat van zijn werk moest laten varen. Het was
hem toen een groot genot, in een rolstoel tusschen de
kinderen van het Rauhe Haus te vertoeven. Maar door
het lijden is ook zijn geloof gelouterd, want hij, de groote
man, ging steeds meer leven bij alle beloften Gods voor
den zondaar.
Wichern heeft voor de inwendige zending propaganda
gemaakt als het middel, waardoor en het christendom in.
het beschaafde menschdom vernieuwd zouden kunnen worden. Doch onder de christenen, die met hem mede moesten
strijden, waren het geloof en de liefde niet groot genoeg
om het werk der inwendige zending met kracht aan te vatten. Als men thans op Duitschland het oog slaat, schijnt
het of duistere machten daar weer zullen vernietigen, wat
door de inwendige zending gewonnen is, en deze laatste
is door den nood der tijden met machteloosheid geslagen.
Maar er is veel zegen geweest op haar arbeid, en zij gaat
in stilte voort te doen wat zij kan. Het verval en de afval
in de christelijke kerk nemen ontzaglijk toe, maar de
strijd, dien de inwendige zending voert, wordt grooter en
heiliger. En Wicherns voorbeeld en organisatie worden in
andere landen overgenomen en in practijk gebracht, tot zegen voor de kerk, tot heil van zondaarszielen en tot eer
van Christus.

AFDEELING III.
DE STUWING TOT DEN INWENDIGEN
ZENDI_NOSARBEID IN ONS LAND.
HOOFDSTUK V.
HET REVEIL.
Het reveil is van groote beteekenis voor de inwendige
zending in ons land geweest. Dit Fransche woord „reveil"
duidt een opwekking op godsdienstig gebied aan, die n
Engeland is begonnen, vandaar naar Zwitserland werd
overgeplant, en uit dat land van bergen en meren door
Fransche predikanten, omstreeks het midden der vorige
eeuw, naar Nederland is overgebracht.
Genoemde predikanten hebben met de beweging ook
het woord, dat Naar aanduidt, naar onze lage landen aan
de zee gebracht. Reveil beteekent ontwaken, opstaan. In
het godsdienstig spraakgebruik wordt er door aangeduid,
wat Ez. 37 beschrijft. Het is een werk des Heiligen Geestes, waardoor ongedacht en onverwacht een deel der slapende gemeente van Christus tot nieuw leven, nieuwen
bloei en nieuwe werkzaamheid wordt gebracht.
Door het reveil werden de gemoederen van ons yolk in
beweging gebracht, zoodat daaruit voortgevloeid is een
zoeken naar de zaligheid en een streven om anderen daartoe te brengen.
Met het godsdienstig leven van ons yolk was het in de
eerste tientallen jaren der ige eeuw treurig gesteld. Over
het algemeen geloofde men aan God en de onsterfelijkheid.
Hier en daar waren nog wel kringen, waarin men aan de
gereformeerde belijdenis vasthield, maar de meeste predikanten voedden hun gemeenten met zedepreeken en
slechts enkelen hielden zich aan de belijdenis der Ned.
Herv, Kerk. Men streefde er naar de kerk in rust te houden en ieder volkomen vrij te laten om de zaligheid te
zoeken in eigen gekozen wegen, zoodat er geen strijd op
godsdienstig gebied was.
Evenals de kerkhervorming voorloopers had, zoo had
ook het reveil ze. Onder dezen moet in de eerste plaats
W. Bilderdijk genoemd worden.
Hij was een dokterszoon uit Amsterdam en werd in
1756 geboren. Reeds toen hij zeer jong was, bleek het, dat
God hem met singuliere gaven toegerust had, maar op
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zesjarigen leeftijd overkwam hem een ongeluk, hetwelk
hem noodzaakte zijn kamer te houden. Dit gaf hem gelegenheid om een rijke kennis in allerlei wetenschappen te
verwerven, maar is ook waarschijnlijk de oorzaak geworden van zijn groote somberheid.
Aan de Leidsche hoogeschool heeft hij in de rechten
gestudeerd en daarin den doctorstitel verworven, waarna
hij zich als advocaat in Den Haag vestigde. In 1874 is hij
gehuwd met Mej. R. C. Woesthoven.
Hij toonde zich zooals hij was. Goed doen, philanthropie
beoefenen, lag in zijn aard. Hij stelde zooveel belang in
schoone dingen en was zoo gesteld op orde, dat hij niet
kon velen dat een stoel schuin in de kamer stond. Hij wilde gaarne vrij zijn om te doen wat hij wilde, zoodat een
ambt hem meer knelde dan een gevangenisketen.
Bilderdijk was gereformeerd en geloofde daarom, dat
Adam, en met Adam diens nakroost gevallen is. Op
grond hiervan erkende hij de doemwaardigheid des menschen, maar dit bracht hem niet tot de erkentenis van eigen
zonde en schuld.
Aldus kon hij gemakkelijk en zonder gewetenswroeging
allerlei eigenaardige dingen doen, die niet door den beugel
konden. Zijn eerste huwelijk was een onberaden stap. Van
zijn eerste vrouw liet hij zich scheiden, maar v6Or de
scheiding onderhield hij al betrekkingen met een Jong
meisje, dat later zijn tweede vrouw is geworden. Zijn
eerzucht dreef hem om een geslachtsboom te maken, welke
bewijzen moest, dat hij afstamde van de graven van Teisterbant. Uit allerlei dichterlijke bijschriften onder zijn
portretten blijkt, dat hij een zeer groote eigenliefde bezat.
Ook was hij opiumschuiver.
Maar trots dit alles was Bilderdijk een christen, die
echter door zijn zwaarmoedigheid geen recht inzicht had
in de blijdschap der zaligheid.
Zijn leven is een lijden geweest van zijn jeugd of tot aan
zijn graf, hetwelk door zijn somberheid en verbeelding
nog verergerd is.
Hij was een groot vriend van het huis van Oranje en
trad meer dan Bens als verdediger van verdrukte Oranjegezinden op. Hierom wilde hij, na het vertrek van Prins
Willem V, den eed van trouw aan het nieuwe bewind niet
afleggen, waarvan het gevolg was, dat hij het land uitgebannen werd. Zijn vrouw wilde hem niet volgen.
Hij begaf zich eerst naar Engeland, alwaar hij de jonge
Katharina Wilhelmina Schweickhardt leerde kennen, met
welke hij vele jaren buiten een wettigen echt leefde en ten
slotte gedwongen in het huwelijk moest treden. Deze
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vrouw, lijderes als hijzelf, maar tevens kunstenares en
dichteres, heeft hem trouw terzijde gestaan en hem het
leven verlicht.
Uit Engeland, waar hij met lesgeven zijn brood niet
kon verdienen, is hij naar Brunswijk vertrokken, waar hij
een kommervol leven heeft gehad. Twee jaren leefde hij
van brood en water en moest zich bij koude door wandelingen verwarmen, omdat hij geen brandstoffen had.
Eindelijk mocht hij onder de regeering van koning Lodewijk naar Holland terugkeeren en hem viel de groote eer
te beurt, den koning les te mogen geven in de Nederlandsche taal. De koning zorgde voor zijn levensonderhoud,
totdat hij afgezet werd. Daarna leef de Bilderdijk door
hulp, welke zijn vrienden hem met groote kieschheid
bewezen.
Onder deze benarde omstandigheden hing zijn Tier niet
aan de wilgen. Vaderlandsche zangen, ontboezemingen
aangaande zijn lijden, godsdienstige liederen, romancen en
treurspelen vloeiden rijkelijk uit zijn pen. Ten voordeele
van de slachtoffers der ramp, die Leiden door het springen van een kruitmagazijn trof, gaf hij een dichtstuk uit,
hetwelk tot titel had „De Ziekte der Geleerden". De winst
hiervan was f 1400.—. Toch was en is hij als dichter niet
populair en door zijn dichtwerken heeft hij ook geen godsdienstigen of staatkundigen invloed uitgeoefend.
Als wij den naam van Bilderdijk met dien van Isaac Da
Costa samenvlechten, straalt ons daaruit een heerlijke
glans toe. Dan zien wij Bilderdijk als profeet en voorlooper van het reveil.
Door middel van zijn leermeester in het Hebreeuwsch
kwam Da Costa, die Israeliet was, met Bilderdijk in aanraking. Da Costa was toen is jaren oud en maakte reeds
gedichten. Deze twee soortgelijke naturen werden door
Gods leiding samengebracht. Zij hadden beiden singuliere
gaven, beiden waren dichters, beiden waren lijders, beiden
waren zoekenden naar een nieuwen tijd. Bilderdijk was
echter in dit alles de meeste. En Da Costa, die eenigszins
over het paard getild was, had een meerdere noodig. Zij
werden vrienden in den waren zin des woords.
Bilderdijk woonde toen in Amsterdam, en koning Willem I was aan de regeering gekomen. Hoewel Bilderdijk
Oranjeklant was, had hij zich toch te veel met koning Lodewijk opgehouden en was hij veel te orthodox om bij den
Oranjevorst in den smaak te vallen. Daarom, en om andere
redenen, kreeg hij geen ambt, maar een jaargeld. In 1817
verhuisde hij naar Leiden.
In dien tijd studeerde daar Da Costa met zijn vrienden

49
Capadose, de jonge graven Van Hogendorp, Van der Kemp,
Wassenaar van Catwyck, Groen van Prinsterer en Elout
van Soeterwoude. Aan hen ging Bilderdijk in anti-liberalen geest les geven in de vaderlandsche geschiedenis,
waardoor hij deze begaafde jonge mannen den moed ingeblazen heeft om te gaan strijden tegen den geest der eeuw.
Dit heeft hij niet alleen bereikt door zijn lessen, maar ook
door omgang met hen in zijn woning. En toen de lessen.
in 1818 ophielden, bleef hij steeds hun bezoeken ontvangen en briefwisseling met hen houden.
Voor Da Costa en Capadose, die eveneens Israeliet was,
is Bilderdijk nog meer geweest. Hij zag vooral in Da Costa
den persoon, die zijn werk voort zou zetten. Hem en zijn
andere leerlingen had hij steeds aangespoord tot onderzoek van het evangelie, en voor het zielenheil der beide
Israelieten heeft hij veel gebeden. Na eenige jaren riep hij
Da Costa in een gedicht toe:
Wees braaf, en.... christen ! en, mijn zoon,
Zoo was 't niet nutteloos, dat ik leefde.
Deze wensch is vervuld.
Voor Bilderdijk is het een zegen geweest, dat hij met genoemde jongelingen in aanraking is gekomen. Hij leidde
hen naar het evangelie, maar zelf werd hij er zoo door
aangegrepen, dat hij er meer door in de ruimte werd gebracht. Hij heeft ook Ds. N. Schotsman gesteund, welke in
een geschrift den strijd tegen de dorheid in de kerk aanbond.
Later verhuisde hij naar Haarlem, waar hij nog veel
geleden en veel gedichten gemaakt heeft. In 1830 ontviel
hem zijn vrouw door den dood, en in het volgende jaar
werd hij naast haar begraven.
Bilderdijk heeft mannen gevormd, die alleen den revellklank maar behoefden te hooren, om op te staan en dien
verder voort te planten. Intusschen was in Zwitserland
het reveil reeds begonnen.
In dit land van Calvijn was in den loop van den tijd
veel ongeestelijkheid en onschriftuurlijkheid de kerk binnen geslopen, zoodat een opwekking ook daar noodig was.
God heeft deze gegeven en haar ook voor andere volken
nuttig gemaakt.
De held van het Zwitsersche reveil is Cesar Malan. Deze
werd in 1787 te Geneve geboren en in i8io aldaar predikant. Maar hij was onbekeerd en had zelfs geen smaak in
het lezen van den Bijbel. Door middel van andere predikanten en schriftonderzoek kwam hij in 1816 tot bekeering.
Malans eerste besliste prediking over des menschen mi-
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digen toestand en de groote verlossersliefde van Christus
bracht een groote ontroering en kwaadaardigheid onder
zijn hoorders teweeg. Den volgenden morgen kwam men
hem uit naam van de Geneefsche predikanten verzoeken,
van leer te veranderen. Natuurlijk gaf hij een weigerend antwoord. Een nieuw reglement, dat tegen zijn beschouwing van de christelijke leer inging, weigerde hij te
onderteekenen. Toen verbood men hem in de nationale
kerk te prediken, waarna hij dit ging doen te Ferney-Voltaire, op een uur of stands van Geneve. In de stad
zelf stichtte hij een Zondagsschool, die weidra 250 leerlingen telde, en een tehuis voor boetvaardige en gevallen
vrouwen, dat echter in het volgende jaar weer opgeheven
moest worden.
Men heeft nog een poging aangewend om hem als predikant van Geneve te behouden, maar deze faalde, omdat
zijn prediking door haar beslistheid de andere predikanten verbitterde. Jarenlang was hij leeraar aan het seminarie te Geneve geweest, en ook uit dit ambt werd hij ontslagen.
Hierna begon hij een kostschool te houden, en hield
in zijn huis godsdienstige bijeenkomsten. Deze werden zoo
goed bezocht, dat hij er toe overging hiervoor een kerk
van de gemeente te vragen, maar deze werd hem geweigerd. Toen bouwde hij in zijn tuin een kapel.
Eindelijk, na vijf jaren, werd hij als predikant van Geneve ontslagen. Hij scheurde zich daarop ook als lid van de
kerk af, en vroeg aan den raad voor zichzelven en anderen
verlof om hun godsdienst uit te mogen oefenen, zooals zij
meenden dit te moeten doen. Dit werd hun gegeven, waarna een gemeente werd gevormd, waarvan Malan predikant
werd.
Zijn werk liet hem toe stichtelijke boeken, liederen en
traktaatjes te schrijven. Ook moest hij zich dikwijls in
strijdschriften tegen zijn vijanden verdedigen. Zijn kostschool hield hij gaande. Een christelijke school, een vereeniging voor bijbelverspreiding en een theologische school
werden in den loop van den tijd aan zijn gemeente verbonden.
In zijn aangrijpende prediking, uitgesproken met voile
overtuiging, stelde hij steeds het feit, dat de mensch zondaar is, op den voorgrond, en drong met krachtige drangredenen aan tot persoonlijk geloof des harten. Met dit
alles bleef hij een volgeling van Calvijn.
Des Zondags trad hij driemalen op en in de week werden drie of vier bijeenkomsten gehouden. Het getal hoorders, waarvoor hij predikte, was niet groot, doordat in lien
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tijd in Geneve nog eenige vrije gemeenten waren, welke
den Christus der evangeliOn beleden en haar eigen bedehuizen hadden. Maar onder het gehoor van Malan kwamen veel vreemdelingen, die in Zwitserland vertoefden en
welke hij op zijn reizen had leeren kennen. Toen de gebreken van den ouderdom zich deden gelden, moest hij
het genoemde aantal diensten verminderen.
Malan was er niet mede tevreden in zijn eigen kapel
zielevoedsel uit te reiken. Overal waar hij kwam, evangeliseerde hij, op markten, pleinen en schepen. Als hij met
zijn kinderen een dag uitging, gaf hij aan ieder, die hij
tegenkwam, een traktaatje en trachtte met hen een gesprek
over het heil hunner ziel te houden.
Men sprak overal van zijn wegsleepende en besliste predikingen en van Gods zegen daarop. Hierdoor kwam het, dat
men hem van uit andere oorden van Zwitserland en van
uit het buitenland uitnoodigde om ook daar te komen prediken, waaraan hij gaarne voldeed en daartoe reizen
maakte naar Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitschland
en Nederland. Vooral in Engeland en hier te lande is lang
een diepe indruk van zijn prediking achtergebleven, en
in zijn eigen land heeft zijn werk een opwekking gebracht.
De nationale kerk in Zwitserland kwam tot meer beslistheid en verschillende predikanten werden door de opwekking, door Malan teweeggebracht, uit hun slaap opgewekt
en gingen Christus als den gekruiste prediken.
Malan mocht dit nog beleven. Verguizing was eerst
zijn deel, maar later werd hij door de Protestantsche
Zwitsersche bevolking de held van het reveil genoemd.
In het jaar 1864 is hij gestorven.
Behalve Malan heeft in ons land ook gereisd en gepredikt de buitenlandsche predikant Merle d' Aubigne, en
de Fransche predikanten Chevallier en Secretan, die bier
een werkkring gevonden hadden als predikanten bij de
Waalsche gemeenten, waren in dien tijd opwekkingspredikers.
Doch een tweetal leeraars uit de Herv. Kerk hebben
in de eerste helft der vorige eeuw een grooten stoot aan
de slapende kerk in Nederland gegeven, zoodat zij in
haar dommel gestoord werd.
Eerst Ds. N. Schotsman. Na eenige kleine gemeenten
gediend te hebben, kwam hij als predikant te Leiden.
Om zijn Oranjegezinde gevoelens moest hij deze gemeente in 1796 verlaten, doch werd er later weer teruggeroepen. Hij was gereformeerd, en door de prediking, en door het werk van Malan werd hij reveilman. Behalve door zijn prediking heeft hij door onderscheidene
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geschriften invloed ten goede uitgeoefend. Eenige leerredenen, die hij in 181g uitgaf onder den titel: Eerezuil
ter gedachtenis van de te Dordrecht gehouden Synode,
veroorzaakten een grooten storm.
Zij vonden zooveel lezers, dat in hetzelfde jaar reeds
een tweede druk uitgegeven moest worden, welke door
Bilderdijk van een voorrede voorzien werd. Schotsman
sprak hierin als zijn overtuiging uit, dat het gereformeerde geloofsbeginsel het ware levensbeginsel op alle terreinen des 'evens moest worden. Hierom werd hij door zijn
tegenstanders beschuldigd, dat hij den publieken geest en
de hoogste autoriteiten weerstreefde. Maar veler oogen
gingen door de lezing van dit geschrift open en in veler
harten kwam daardoor dorst naar het water des levens.
Ook Ds. D. Molenaar, predikant der Haagsche gemeente,
heeft in 1827 een stoot in de goede richting gegeven. Hij gaf
uit, zonder zijn naam er bij te vermelden, een „Adres aan
alle mijne Hervormde geloofsgenooten", waarin hij opkwam
tegen de verklaring, welke de proponenten destijds
moesten afleggen. Vroeger moesten zij verkiaren, dat de
drie belijdenisschriften met Gods Woord overeenkwamen.
Maar de Synode van 1816 had bepaald, dat zij moesten
verkiaren, dat zij de leer, welke overeenkomstig Gods
Woord in de drie forrnulieren is vervat, te goeder trouw
aannemen en hartelijk gelooven zouden. Evenals Schotsman wees hij er ook op, dat er een groot verschil was tusschen leer en leven.
Ook dit geschrift beroerde in hevige mate de leden der
Herv. Kerk. De hooge overheid bemoeide er zich mede.
Voor deze bond Molenaar wat in, en heeft verder gezwegen. Maar de regeering kon niet verhinderen, dat zijn geschrift een loutering in de kerk teweegbracht.
Toen Molenaar zijn Adres uitgaf, heeft hij daarin medegedeeld, dat hij met de mannen van het reveil geen betrekkingen onderhield. Dus dezen waren toen reeds aan den
arbeid. Daarom wordt het tijd hen en hun arbeid van nabij te bezien.
De reveilman, die in de eerste plaats genoemd moet
worden, is Izaac da Costa. Hij was geen zoon der lauwe
westerstranden, zijn vaderland was waar de zon ontwaakt.
Zijn ouders waren Joden uit Portugal, en hij zeif werd in
1798 te Amsterdam geboren.
Wij hebben hem reeds als jeugdig dichter en als vriend
en leerling van Bilderdijk ontmoet.
In 1 82 2 schreef Bilderdijk hem : mochten wij tot medewerktuigen verwaardigd worden tot uitbreiding en vestiging van het Rijk des gezegenden Heilands. Deze wensch
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is aangaande Da Costa in vervulling gegaan.
In 1818 werd Da Costa meester in de rechten, op 20
Oct. 1822 werd hij door Ds. Egeling te Leiden gedoopt
en deed hij belijdenis van zijn geloof in Jezus Christus.
In het volgende jaar gaf hij zijn „Bezwaren tegen den geest
der eeuw" uit. Door dit geschrift schudde hij christelijk
Nederland goed wakker. Hijzelf werd hierom bedolven onder spot- en smaadschrif ten en onder toezicht der politie
gesteld. Bilderdijk hielp hem door een „Toelichting op de
Bezwaren" te schrijven, maar andere vrienden verloor hij
er door, o.a. Ds. Egeling.
In 1824 gaf hij „De Sadduceen" uit, waarin hij het gevaarlijke van het ontkennen der in den bijbel vervatte waarheden en van het ongeloof aantoonde.
In zijn huis hield hij bijbellezingen, waarin hij ook kerkelijke en politieke zaken besprak, en personen uit alle
standen hem kwamen hooren. J. F. Schimsheimer heeft opgeteekend en uitgegeven, wat hij bij die gelegenheden gesproken heeft.
In verschillende kloeke en kernachtige gedichten heeft
Da Costa telkens aan het Nederlandsche yolk laten hooren, welken weg het op moest. Hij heeft ook medegewerkt
aan de oprichting van het Schotsche Seminarium, waar
jongelingen opgeleid werden voor evangelist en zendeling en is daarvan ook leeraar geweest. In den gemeenteraad van Amsterdam is het voorstel gedaan Da Costa tot
hoogleeraar te benoemen, doch een ongeteekend schrijven,
waarin gewezen werd op „de gevaarlijke richting" van Da
Costa, was oorzaak, dat hij niet benoemd is.
Da Costa ging geheel op in Christus, zijn geloofsleven
ging voort van kracht tot kracht en hij leefde in de verwachting, dat Christus spoedig weer zou komen. Hij was
zeer eenvoudig. Door zijn gevoelvolle stem kreeg hij
iedereen in zijn macht. Zijn fouten en gebreken liet hij
klaar zien, want hij was oprecht. Als hij wist dat hij wat
misdaan had, wilde hij tegenover vrienden en vijanden
gaarne schuld belijden. Zijn doel was velen voor Christus
te winnen. 28 April 186o is hij ontslapen.
Da Costa was de man van het woord en zijn levenslange
vriend Capadose was een man van de daad. Ook deze
kweekeling en vriend van Bilderdijk was een Israeliet, en
is tegelijk met Da Costa christen geworden. Allengskens
is deze jongeling, die maarmoedig en lijdend aan bronchitis was, onder leiding van Bilderdijk nader bij Christus gekomen en heeft Hem ten slotte als zijn Zaligmaker door het geloof omhelsd.
Hij was toen geneesheer in Amsterdam, waar hij de
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praktijk van een oom overgenomen had. Deze joeg hen'',
omdat hij christen geworden was, zijn huis uit. Terwiji
hij eens het huis zijner ouders bezocht, werd hij door zijn
vader geleid naar het vertrek, waarin zijn moeder op het
ziekbed lag. Zijn vader verweet hem daar, dat de ziekte
zijner moeder zijn werk was. Zij zou deze van verdriet
gekregen hebben, omdat hij tot het christendom overgegaan was. Hij werd echter door God wonderlijk gesterkt
om al deze tegenkanting te kunnen verdragen.
Later is hij naar Den Haag verhuisd, legde zijn geneeskundige practijk neer en werd een der meest werkzame
reveilmannen. Vooral met de mannen van het Zwitsersche
reveil, maar ook met andere besliste Christenen in het
buitenland hield hij een levendige briefwisseling.
In verschillende plaatsen hield hij oefeningen. Hij heeft
Zondagsscholen opgericht, evangelisten uitgezonden, deze
beide takken van arbeid op het terrein der inwendige
zending georganiseerd, de zending onder Isra el bevorderd,
geijverd voor de afschaffing der slavernij en is een tijd
Lang de ziel geweest van de Nederlandsche afdeeling der
Evangelische Alliantie.
Hij was een gul Bever voor christelijke doeleinden, een
kinderlijk geloovig en blijmoedig christen en een heldhaftig strijder voor zijn Zaligmaker.
In de Ned. Herv. Kerk kon hij het niet uithouden. Deze
was, naar zijn overtuiging, onherstelbaar verwoest. Maar
hij is haar niet uitgeloopen zonder heftig geprotesteerd te
hebben tegen haar reglementen en de tuchteloosheid,
welke in haar heerschte. Op tachtigjarigen leeftijd is hij
gestorven.
Naast het beschreven tweetal mannen stond als een vurig
strijder de bekende improvisator Willem de Clercq. Zijn
vader was handelsman en behoorde tot de Doopsgezinde
Kerk. Willem was bestemd om Doopsgezind predikant te
worden, maar kwam als klerk op de kantoorkruk van een
handelshuis, van hetwelk hij later firmant geworden is.
Hij kon zich in zijn jeugd niet vergenoegen met droge
handelsboeken bij te houden, maar schreef ook gaarne alles
op, waardoor hij getroffen werd. Hierom begon hij op
vijftienjarigen leeftijd een dagboek, hetwelk hij tot aan zijn
dood bijgehouden heeft. Hij las veel en kon goed onthouden, waardoor hij een rijke kennis op allerlei gebied verwierf, en was ook lid van een dichterlijken vriendenkring,
Als jongeling openbaarde zich bij hem een wonderlijke gave, n.l. die der improvisatie, en wel zoo, dat hij
al dichtende improviseerde over elk onderwerp, dat hem
werd opgegeven. Daarom werd hij bewierookt door alien,
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die naam hadden in de letterkundige wereld.
Maar onder zijn vooruitgang in de handelswereld en de
bewierooking der letterkundigen had zijn hart geen rust,
en de prediking in de Doopsgezinde kerk wees hem den
weg naar de ware rust ook niet.
In die dagen ontmoette hij, de bescheiden improvisator,
den hooghartigen jongen dichter Da Costa. De letterkunde
bracht hen bijeen en uit den aard van hun karakter kwam
voort, dat zij getrouwe vrienden werden.
De Clercq las allerlei stichtelijke geschriften, om hiermede zijn geestelijk leven te voeden, en mocht na verloop
van eenigen tijd ook het voorrecht genieten in de Doopsgezinde kerk een meer besliste prediking te hooren, waardoor
zijn geloof aangekweekt werd. Ja, hij vond reeds zooveel in
Christus, dat hij ook gaarne wilde, dat Da Costa christen
werd, wat door hem in teedere woorden tot Da Costa
gezegd werd.
Deze Israeliet had in zijn gesprekken met De Clercq
steeds met eerbied over het Evangelie gesproken en de
geestelijke vereenigingspunten van Christenen en Israelieten uit laten komen. En toen De Clercq hem vroeg, of hij
christen wilde worden, openbaarde hij zich als christen,
wat een groote verrassing voor De Clercq was. Het gevolg
hiervan was, dat de vriendschap tusschen hen nog inniger
werd en De Clercq door Da Costa leerde wat een christen
eigenlijk zijn moet.
Toen Da Costa zijn Bezwaren uitgaf, zeide De Clercq
dat hij zijn Melanchton wilde zijn. Hij is dit ook geweest, zonder echter zijn zelfstandigheid te verliezen.
Want onomwonden, maar in den geest der lief de, sprak hij
soms een tegenovergestelde meening uit en temperde
dikwijls den vurigen Da Costa, zoodat deze meer bezonnen
den strijd ging voeren.
Omdat hij het niet eens was met de doopspractijk der
Doopgezinde Kerk, ging hij over tot de Waalsch-Gereformeerde. In 1825 werd hij benoemd tot secretaris der Nederlandsche Handelsmaatschappij en verhuisde daarom naar
Den Haag, waar hij in aanraking kwam met Kohlbrugge, die
grooten invloed op hem zou uitoefenen, en met Groen van
Prinsterer, voor welken hij ten zegen zou zijn, want door
hem is Groen voor het reveil gewonnen.
In 1831 werd de Handelsmaatschappij naar Amsterdam
verplaatst en werd De Clercq hiervan mede-directeur.
Hij verhuisde dus weer naar zijn vaderstad. In hetzelfde
jaar werd hij medewerker aan het tijdschrift „De Nederlandsche Stemmen", waarin ook andere reveilmannen
schreven, en hetwelk den godsdienst, de staat- en de letter-
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kunde in een nieuw geestelijk Licht plaatste.
Kohibrugge kreeg steeds meer invloed op hem. Voorai
diens voorstelling, dat de rechtvaardigmaking en heiligmaking beide in Christus geiocht moeten worden, trok
hem buitengewoon aan.
In de Waalsch-Gereformeerde Kerk voelde hij zich
steeds minder thuis, maar ander dit alles bleef hij een vurig
reveilman, en toen er later scheiding kwam tusschen de
aanhangers van het reveil, heeft niemand deze meer betreurd dan De Clercq. Op negen en veertigjarigen leeftijd
is hij ingegaan in de rust, die overblijft voor het yolk van
God.
Een ander discipel van Bilderdijk, Mr. G. Groen van Prinsterer, is vooral op staatkundig gebied reveilman geweest.
Geboren in i8o1, ontving hij van zijn ouders een christelijke
opvoeding. Wat zal deze jongeling, toen hij te Leiden
studeerde, de lessen van Bilderdijk over de vaderlandsche
geschiedenis met hartstocht hebben ingezogen. Want de
geschiedenis van het Nederlandsche yolk te bestudeeren, is
levenslang zijn liefste werk geweest.
In zijn studietijd was hij het sieraad der Leidsche Hoogeschool. Oude en nieuwe talen gebruikte hij met veel gemak, om stellingen te verdedigen of te bestrijden, en op een
dag promoveerde hij tot doctor in de rechten en in de
letteren.
Hij had een schitterende loopbaan. In 1827 werd hij referendaris van het kabinet des Konings en belast met de
uitgave van de archieven van het Huis van Oranje, het volgende jaar volgde zijn benoeming tot staatsraad in buitengewonen dienst, in 1834 verkreeg hij den titel van Bewaarder van het Huisarchief des Konings en in verschillende
zittingsperioden was hij lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
In ons vaderland en op zijn reizen heeft hij de reveilpredikers uit Zwitserland dikwijls gehoord, en hun prediking heeft ook hem aangegrepen. Toen De Clercq in Den
Haag kwam wonen, geraakte deze ook in kennis met Groen
en werd hem weldra tot vriend. Door De Clercq werd
mevrouw Groen geheel gewonnen voor het reveil, en deze
heeft haar man er voor gewonnen. De zachte improvisator
moest het middel zijn om den krachtigen voorman der
anti-revolutionaire partij geestelijk te vormen. Hierdoor
werden ook de oude vriendschapsbanden tusschen Groen
en Da Costa weer nauwer toegehaald.
Het Nederlandsche yolk deed hij zijn historie kennen
door de uitgave van het „Handboek der Geschiedenis van
het Vaderland", en van eenige lezingen onder den titel
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„Ôngeloof en Revolutie"; voor kerkherstel kwam hij op in
zijn geschrift : het Recht der Hervormde Gezindheid. In het
dagblad De Nederlander en in zijn Nederlandsche Gedachten sprak hij op vaste tijden zijn anti-revolutionaire gezindheid uit en maakte hiervoor propaganda.
In 1857 werd de nieuwe schoolwet aangenomen en kort
daarna de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs opgericht. Na eenige aarzeling is Groen tot haar
toegetreden en heeft veel van zijn tijd en kracht aan haar
geschonken. Van of dien tijd heeft hij er naar gestreefd om
den staat los van de kerk te maken, maar aan de andere zijde
poogde hij zijn ideaal van een christelijken staat tot verwezenlijking te brengen.
Groen's zinspreuk was : „Geen staatsman wensch ik te
zijn, maar evangeliebelijder ; tegenover de revolutie is mijn
wapen het Evangelie." Hij wilde terugkeeren naar het
Calvinisme en hierdoor een dam opwerpen tegen het kwaad,
dat de revolutie van 1797 had uitgewerkt.
Hij had het Nederlandsche yolk lief en heeft voor de
rechten en vrijheden daarvan tot aan zijn dood gestreden. In
dien strijd stond hij dikwijls alleen, en tegen vroegere
vrienden moest hij soms de wapens opnemen. Hoewel het
yolk zijn geschriften niet ten voile begreep, vertrouwde het
ten voile op zijn persoon, omdat het wist, dat hij een getrouw belijder van Jezus Christus was. Al was hij een
vurige Calvinist, toch was hij zoo ruim dat hij ook een
voorman der Evangelische Alliantie kon zijn. In 1876 is hij
roemende in Christus ontslapen.
De krachtmenschen van het reveil zijn hiermede beschreven. Maar met hen hebben nog anderen aan het reveilwerk aandeel gehad of er invloed op uitgeoefend. Wij
moeten daarom ook van hen een en ander vermelden, voor
wij er toe overgaan het reveil en den indruk daarvan te
teekenen.
Wij kunnen noemen Mr. H. J. Koenen, wethouder van
Amsterdam en secretaris van de Koninklijke Academie van
wetenschappen. Deze was dichter en schrijver, geen man
van hartstocht, zeer voorzichtig in het beoordeelen van
belangrijke zaken en verschrikkelijk bang voor ketterij.
Hij heeft eenige jaren met Da Costa aan De Nederlandsche
Stemmen medegewerkt.
Op onderwijsgebied moet in betrekking tot het reveil
vermeld worden de onderwijzer van de Havenloozen-School
te Amsterdam, N. M. Feringa. Deze wist in zijn school de
Amsterdamsche straatjeugd aan orde en tucht te wennen
en naar Jezus te leiden. Niet alleen door zijn onderwijs,
maar ook door zijn trouw en lief de had hij veel invloed bij
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jongen en ouden. In de Vereeniging voor Inwendige Zending heeft hij met ijver gearbeid en van de Vereeniging van
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs was hij de vader.
Nicolaas Beets was de prediker van het reveil. Na reeds
naam gemaakt te hebben op letterkundig gebied, werd hij
in 1839 predikant te Heemstede. In 1848 begon hij zijn
preeken onder den titel „Stichtelijke Uren" uit te geven.
Hierin werd de reveiltoon ontdekt, en van toen of ging
menigeen naar Heemstede om door Ds. Beets gesticht
en opgewekt te worden. Hij bracht het oude evangelie
ruim, en telkens in nieuwe vormen. Hij preekte, gaf zijn
preeken uit, maar liet de kerk wat zij was, en heeft nooit
met anderen meegewerkt om te pogen de kerk te reorganiseeren.
Ds. 0. G. Heldring is de man geweest, die, nadat hij
alleen reeds lang philanthropisch werk gedaan had en met
de mannen van het reveil in aanraking was gekomen, den
stoot gaf tot gezamenlijk werken door het schrijven van
een „Open brief aan de Vrienden des Heeren, die met mij
hebben leeren kennen door den H. Geest, dat de Gereformeerde kerkleer niet uit den mensch, maar uit God is."
Hieruit zijn de vergaderingen van de Christelijke Vrienden
voortgekomen. Onder deze Vrienden nam hij een vooraanstaande plaats in, en was jarenlang hoofdredacteur van
hun orgaan : De Vereeniging : Christelijke Stemmen. Hij
wordt de philantroop van het reveil genoemd.
Een andere predikant, die met vele gaven was toegerust,
Ds. J. de Liefde, heeft op een andere wijze dan de voorafgaanden het reveil gediend. Hij was eerst Doopsgezind predikant, kwam tot bekeering, en ging in.
Zutfen, waar hij toen stond, Jezus Christus naar de Schriften verkondigen. Dit was zijn gemeente niet naar den zin.
Na veel strijd nam hij zijn ontslag en vestigde zich in
Amsterdam.
Reeds voor dien tijd had hij een brochure geschreven:
„Gevaar, gevaar en geen vrede", en betoonde hiermede met
het reveil in te stemmen. Dit bleek vooral toen hij Amsterdammer werd. Hij ging met de vrienden van het reveil om,
verkondigde in verschillende lokalen het evangelie, onderwees de jeugd in de dingen Gods, stichtte de school voor
havelooze kinderen en een evangelistenschool, welke hij
den naam Bethanie gaf. De jongelingen, die daarin opgeleid werden, zond hij naar verschillende streken van ons
land om het evangelie te brengen. De Vereeniging tot
Heil des Volks, welke nog bestaat, is ook door hem opgericht.
In het jaar 1857 stichtte hij een Vrije Evangelische
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Gemeente, welke eenige vertakkingen in andere plaatsen
had, maar later verloopen is. Hij was een geniaal man. De
liederen, welke hij dichtte, zette hij zelf op muziek. Als
schrijver voor kinderen was hij onnavolgbaar. Om het yolk
uit den gemeenschappelijken slaap wakker te schudden,
schreef hij onderscheidene brochures. Als prediker was hij
door het yolk geliefd, maar als zoodanig kon hij niet opbouwen.
Het meest betreurde hij, dat God niet meer de wonderen
deed, welke Hij in den ouden tijd gedaan had, Hij achtte dit
in zijn dagen noodzakelijk om geloof onder de menschen
te verwekken en dit te versterken. Door zijn houding
tegenover de kerkelijke kwestie, bracht hij verdeeling
onder de Christelijke Vrienden.
De reveilman uit het yolk was de eenvoudige Amsterdamsche deurwaarder J. A. Wormser, die bevriend was met
Da Costa, Capadose en Groen. Eenige jaren is hij lid der
Afgescheiden Kerk geweest, maar weer Hervormd geworden. Hij heeft veel voor het christelijk onderwijs gedaan,
met anderen het Schotsche seminarie opgericht en is
de medewerker van Groen aan het dagblad De Nederlander
geweest.
De invloed, welke Dr. H. F. Kohlbrugge op het reveil uitgeoefend heeft, is niet precies of te meten. Hij is Hersteld
Luthersch proponent geweest, maar door zijn fel optreden
tegen een predikant dier kerk, daarvan vervallen verklaard.
Daarna ging hij overal prediken en werd als geleerde vermaard. Het calvinistisch beginsel hield hij hoog, en om
hieraan getrouw te kunnen blijven, sloeg hij eenige professoraten, welke hem in Duitschland aangeboden werden, van
de hand. Omdat zijn invloed gevreesd werd, heeft men hem
niet toegelaten tot de Ned. Herv. Kerk.
Hierna heeft hij in Elberfeld een gemeente gesticht,
waarvan hij predikant werd, en is nog veel malen in ons land
opgetreden, waar hij veel aanhangers had. Da Costa, Capadose en De Clercq waren zijn vrienden. Zijn preeken werden gaarne gehoord en gelezen.
In zijn theologie ging hij uit van de stelling, dat de wedergeborene onmachtig is om God nader te komen, dat de
mensch nooit beter, maar al erger wordt, en dat zoowel de
heiligmaking als de rechtvaardigmaking geheel Gods werk
is en de mensch hierbij geheel object is. Vooral om dit
laatste gingen veel aanhangers van het reveil niet met hem
mede.
Na de mannen van het reveil beschreven te hebben,
moeten wij thans de beweging op zichzelf beschouwen.
Da Costa heeft kort na zijn bekeering een geestelijke
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opwekking verwacht en geprofeteerd, omdat hij naast een
toenemend verval in den godsdienst nieuw licht en leven
zag doorbreken. Weldra ging hijzelf medewerken om leven
in de dorre doodsbeenderen te brengen, want in 1823 gaf
hij zijn Bezwaren uit, en hiermede begon het reveil in Nederland.
De Bezwaren tegen den Geest der Eeuw hield in een
oproeping om het lauwe en flauwe leven in den godsdienst
vaarwel te zeggen, en was tevens een wapenkreet voor hen,
die hiervoor den strijd zouden aanbinden. Het geschrift
was een oorlogsverklaring aan de aanzienlijken in Kerk,
staat en maatschappij, en aan alien, die toenmaals leiding
gaven op het gebied van kunsten en wetenschappen.
In de plaats van de menschelijke rede, wijsheid en wetenschap stelde Da Costa het souverein gezag van God als
Koning en Rechter. Het gezag van Gods Woord werd verklaard, gehandhaafd en toegepast op alien en alles. Hij
vestigde er de aandacht op, dat de vaderen voor de handhaving van Gods gezag gestrecten en geleden hadden, en
dat men dit geheel miskende, wat hij veroordeelde als
hoovaardig, ongegrond en gevaarlijk.
Het waren Bilderdijkiaansche gevoelens, maar zij werden
door een jongen dichter, die een christen uit de Joden was,
onder het Nederlandsche yolk geworpen. Da Costa mocht
dus met recht hopen, dat hij hierdoor vele gewetens zou
wakker schudden. God heeft met zegen dit werk bekroond.
Niet ineens, want hij was in lijnrechten strijd met den
geest der eeuw.
Men erkende God wel als Koning, maar hield tevens
de menschelijke vrijheid hoog. Men boog voor God
als Rechter, doch men gaf aan de menschen wetten, welke
niet altijd met Gods wetten overeen kwamen. Men hield
den Bijbel in eere, maar slechts in zooverre zijn uitspraken
aannemelijk voor het verstand geacht werden.
Hierom vond men, dat Da Costa teveel verlangde, te hard
van stapel liep en het niet wenschelijk was de natie zoo
hard aan te pakken. Het geschrift verwekte verontwaardiging, afschuw, toorn en woede bij diegenen, die de onzalige
rust zoet vonden.
Maar er geschiedde ook iets anders door den invloed van
de Bezwaren en door de geschriften van Schotsman en
Molenaar. Bovendien werd ook de werking bespeurd van
Gods Woord, hier door de eerder genoemde Fransche predikanten gebracht.
Reeds voordat het reveil begon, waren er zielen, die
smachtten naar de waterstroomen Gods, en toen uit mond
of pen de eerste reveilklanken gehoord werden, schudden
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zij menigeen hier en daar wakker. Uit de hoogere standen
der maatschappij, en vooral in de groote steden, schaarde
men zich om Da Costa en ging men met hem medestrijden.
Capadose, De Clercq en Groen waren de eersten, en later
volgden predikanten van naam, die het reveilwerk bevorderden. Wormser bracht het yolk er mede in aanraking.
Aldus kwam er in alle kringen en op alle terreinen des levens
ontwaking. Vooral na het revolutiejaar 1848, waarin veler
oogen geopend werden, wies het Woord Gods met macht.
Het getal strijders werd ook steeds grooter, en nog meer
predikanten gingen medewerken.
De mannen van het reveil, voortgekomen uit onderscheidene kerkgenootschappen, maar voor het grootste deel
behoorende tot de Ned. Herv. Kerk, trachtten zielen te
winnen voor Jezus Christus uit alle kerken. Zij betreurden
de vervolgingen, die de Afgescheidenen moesten ondergaan, maar gingen niet met de Afgescheidenen mede om
een nieuw kerkgenootschap te stichten. Wel trachtten zij de
Herv. Kerk vrij te maken van den band, waarmede deze
sedert 1816 gebonden was. Zij wilden echter in deze kerk
geen partij vormen, wat ook niet kon, omdat zij over verschillende ondergeschikte punten op theologisch gebied
verschillend dachten. Op een breed terrein, en op verschillende wijzen wierpen zij hun netten uit om zielen te vangen.
Zij zagen de ontzettende werkelijkheid van het kwaad,
dat de mensch van nature niet wil buigen onder Gods wil,
doch leven naar zijn eigen goeddunken. Zij predikten niet,
dat men hiervan verlost kon worden door ontwikkeling
van verstand en ziel, maar zij drongen aan op bekeering van
wil, zin en lusten.
Hiervoor moest den volke het evangelie, het echte, ruime
evangelic van Christus verkondigd worden. Daarbij werd
weinig gelet op een breede uitlegging des Bijbels, maar
men deed de personen van het Oude en Nieuwe Testament,
en bovenal Jezus Christus voor de hoorders leven. Zulk een
prediking sloeg in, en zij is de groote kracht van het reveil
geweest.
Da Costa heeft jarenlang het wapen des evangelies gebruikt, door op elken Zondagavond in zijn huis bijbellezingen te houden. Daar kwamen geleerden en eenvoudigen,
rijken en armen naar luisteren. De vrouwen van Da Costa
en Schimsheimer waren voorzangeressen. Op eenvoudige
wijze legde Da Costa den Bijbel uit en gaf daarbij toepassingen op het huiselijk, persoonlijk, kerkelijk en staatkundig leven.
In verschillende plaatsen werden Soirees religieuses,
oftewel „oefeningen", gehouden. Daarin traden Da Costa,
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Capadose, Malan, Merle d'Aubigne, Kohlbrugge, Tholuck
en Krumacher op. Naast menschen uit den minderen stand
kon men daar de aristocratie vinden. Men tong meestal
geen gezangen, maar bij de Psalmen de liederen van
Malan.
Weidra ging men op nog ruimer wijze evangeliseeren,
eerst door huisbezoek en daarna door het oprichten van
Zondagsscholen. Men bevorderde de zending onder Joden
en heidenen; de huurkoetsiers trachtte men in het
net des evangelies te vangen en men eischte zoowel van
de kerk als van den staat voor al dezen arbeid volkomen
vrijheid van handelen.
Dit en ander evangelisatiewerk werd door de reveilmannen georganiseerd. De eerste stap hiertoe ging uit van
Ds , 0. G. Heldring, toen hij zijn bovenvermelden open brief
schreef aan de Vrienden des Heeren, welke door Groen
verzonden werd. Als gevolg hiervan kwamen op 26 Aug.
1845, ten huize van den handeisman G. Pierson te Amsterdam, de reveilmannen en hun volgelingen bijeen om braederlijk samen te zijn. Deze vergadering werd door weinige
personen bezocht, en zij, die haar bezochten, hadden geen
agenda van werkkzaamheden ontvangen, en hadden niet
een gemeenschappelijke geloofsovertuiging. Maar Christus
stand voor alien in het midden.
Men besloot, dat men tweemalen per jaar bijeen zou
komen. Groen werd tot voorzitter en Heldring tot secretaris benoemd. Er werd gesproken over gemeenschappelijk werk tot redding van zielen. Het volgend jaar werd
door de Vergadering van Christelijke Vrienden, zooals de
leden zich noemden, begonnen het tijdschrift „Vereeniging :
Christelijke Stemmen" uit te geven, waardoor veel invloed
is uitgeoefend en waarin men verscheidene pennevruchten
van de reveilmannen over staat, kerk en inwendige zending
kan aantreff en.
Langzamerhand groeide het getal Christelijke Vrienden
aan tot ongeveer 200. Men besprak onder elkander het oprichten van doorgangshuizen, christelijke scholen en christelijke leesgezelschappen, en men zorgde voor opleiding
van evangelisten. Hiernaast werden de belangen van kerk,
staat en maatschappij behartigd, waardoor het geschiedde,
dat van de Vrienden verschillende adressen en protesten
naar de regeering en de synode gingen.
Al was men een in Christus, toch kon het op de vergaderingen woelig zijn en flitsten daar onderscheidene en
tegenovergestelde meeningen dooreen en tegen elkaar aan,
zoodat Groen dikwijls heel veel tact moest gebruiken om
een opkornenden storm te bezweren. Maar waren de beslu
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ten genomen, dan sloeg men de handen ineen en deed men
de beurzen open, om uit te voeren wat besloten was.
De Vrienden waren echter ook zoo ruim van hart en zoo
organisatorisch aangelegd, dat zij niet alien arbeid, welke
door hen besproken en opgezet werd, aan zich wilden houden, maar dien overdroegen aan andere personen. Aldus zijn
ontstaan : het Nederlandsch Jongelingsverbond, de Vereeniging tot Heil des Volks, de Vereeniging tot Verbreiding
der Waarheid, de Vereeniging voor Israel, de Nederlandsche Evangelische Protestantsche Vereeniging en andere
vereenigingen, die heden nog op het terrein der inwendige
zending arbeiden.
Op 25 Oct. 1854 was er groot rumoer in de vergadering
der Christelijke Vrienden. Ds. Heldring en Dr. D. Chantepie
de la Saussaye verdedigden de stelling, dat men onderscheid moest maken tusschen de Ned. Herv. Kerk en de
personen, die tot haar behooren, omdat de Kerk goed kan
zijn, terwijI er onder haar leden verval is. Zij betoogden,
dat men hierom de Kerk niet verlaten mag, dat in een
Kerk, waar alleen reglementen zijn, die haar organisatie
regelen, toch tucht op leer en leven mogelijk is ; en zij toonden aan dat de Kerk nog een belijdenis had, waarop kon
voortgebouwd worden. Ds. Heldring wees er nog op, dat de
Ned. Herv. Kerk een kerk van martelaren is geweest en
men daarom zachtmoedig moest zijn.
Ds. de Liefde kwam tegen deze heeren op, en toonde
aan, dat men ter verbetering van de Kerk eerder stoutmoedig dan zachtmoedig op moest treden. Hij wees er op,
dat de predikanten, die bij de Synode niet tegen het verval
van de kerk protesteerden, geen gevaar liepen martelaren
te worden, en beweerde, dat, als de Kerk moet worden onderscheiden van de personen die er in zijn, de Kerk alleen bestaat uit gebouwen en meubilair. Hierom verlangde hij, dat
men overwegen zou of zulk een instituut in stand gehouden
mocht worden.
Van verschillende kanten werd hij hierover aangevallen, en het eind was, dat degenen, die aangaande de
Kerk op een verschillend standpunt stonden, vrienden
bleven, maar de Christelijke Vrienden zouden niet meer
vergaderen. Zij hadden hun taak verricht, door met elkaar
te spreken over en te protesteeren tegen het verval in kerk
en staat en het werk der inwendige zending te organiseeren.
Door hun arbeid was Nederland wakker geworden en werd
er veel werks gedaan in den wijngaard Gods.
Ook door het geschreven woord is de reveilgedachte
voortgeplant. Reeds in 1823 gaven Ds. Chevallier en Dr.
Abresch een tijdschrift De Zaadzaaier uit. Om den revo-
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lutiegeest tegen te gaan, gaf Groen van 1829 tot 1833 zijn
Nederlandsche Gedachten uit. Van 1832 tot 1834 werd een
tweemaandelijksch tijdschrift uitgegeven, dat tot titel had:
De leer des Bijbels, Bijdragen voor Gereformeerde Christenen, waaraan de meest bekende reveilmannen medewerkten en waarip veel over het Zwitsersche reveil werd
medegedeeld. Toen laatstgenoemd tijdschrift den geest
gaf, werd begonnen aan de uitgave van de Nederlandsche
stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde, waarvan Da Costa, Koenen, De Clercq en Van Hall de
redacteuren waren, Ook dit tijdschrift bestond slechts
twee jaren, want Van Hall ging naar de Afgescheiden
Kerk over en begon toen De Reformatie uit te geven,
waarna de andere medewerkers den titel van hun tijdschrift veranderden in „Stemmen en Beschouwingen".
Van 185o tot 1855 heeft Groen met medewerking van
Wormser het dagblad De Nederlander uitgegeven. Al
deze bladen hebben er toe bijgedragen het reveilwerk in
een ruimen kring bekend te maken, de reveilmenschen tot
elkaar te brengen en het geestelijk leven te verdiepen.
Het reveil beleefde zijn bloeitijd, toen Beets als pastor
van Heemstede en Kohlbrugge als rondtrekkend prediker
velen bereikten, Da Costa in Amsterdam door het woord
en Capadose van uit Den Haag door de daad het evangelie
brachten en Groen als Staatsman en verschillende predikanten als ware dienaren des Goddelijken Woords tegen
den heerschenden geest optraden.
Men trachtte van de behoudende zijde en bovenal van
den kant der regeering en der Synode te smoren, wat van
de zijde van het reveil gewenscht, gevraagd en geWerkt
werd. De voorgangers der kerk, die met het reveil medegingen, hadden een moeilijk leven, omdat . zij terdege op
de vingers werden gezien door hun collega's, die niet konden verkroppen, dat de vrede verstoord was. Juist in die
plaatsen, waar het reveil het meest bloeide, was de tegenstand het grootst.
Maar trotsch alien tegenstand werd de reveilkracht
sterker en moest Nederland ontwaken of tot geestelijk
leven, of om den gevaarlijken vrede te verdedigen.
Het reveil is langzamerhand verloopen. Sommige reveilmanpen stierven in den reveiltijd. Anderen hielden met
hun evangelisatiewerk op, omdat het door vereenigingen
of predikanten op breeder schaal werd gedaan. Een
nieuwe tijdstroom deed nieuwe vragen en nieuwe omstandigheden opkomen. Maar de geest van het reveil heeft
zich in een groot gedeelte van het Protestantsche Nederlandsche yolk vastgelegd. De nazaten der reveilmannen
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en hun volgelingen staan nog in de voorste gelederen van
Christelijk Nederland.
Het reveil heeft gebracht nieuw, waarachtig en gezond
geestelijk leven en veel arbeid op het gebied der inwendige tending. Het is een werk Gods geweest, waarvan de
sporen nog te zien zijn en waarvan de zegen nog merk,
baar is.

HOOFDSTUK VI.
DE OPWEKKING VAN 1905 IN ONS LAND.

Wanneer men bij een bron staat, ziet men uit den grond
haar water opborrelen of opspringen, dat dan zijn loop
neemt over den grond en een beek of een rivier wordt.
Maar vanwaar nu precies dat water komt en waarom het
juist op die plaats uit de aarde naar boven komt, is moeilijk
te verklaren. Zoo gaat het ook met godsdienstige opwekkingen. Gods Geest werkt als het ware ondergronds, in dii
en in dat hart en in nog eenige harten, zoodat daarin nieuw
geestelijk leven komt, in den regel meer en ander geestelijk leven dan de kerk geeft ; na eenigen tijd vinden die
harten elkaar en als gevolg hiervan komt het geestelijke leven, dat in hen is, naar buiten, meestal door middel
van evangelisatie, welke zich tot een opwekking verbreedt,
Zoo is in 1905 het begin van de geestelijke opwekking in
ons land geweest. Aangaande haar wordt wel eens gezegd,
dat zij uit Wales hierheen is overgebracht. Dit is voor een
deel waar, maar ook van ons land liepen aderen, die de aderen uit Wales gevonden hebben, en tezamen hebben zij de
bron van de opwekking gevormd.
Reeds voor 1905 werden in de Vrij Evangelische Gemeente te Goes eens per jaar samenkomsten tot opwekking
van het geestelijk leven gehouden, en in Wemeldinge
waren voor dat jaar eenige leden van de Vrij-Evangelische
Gemeente biddende tot God om aldaar ook zulke samenkomsten te krijgen, in het geloof, dat hieruit meer geestelijk leven in de harten zou ontstaan. Zip verkregen zulk een
samenkomst of conferentie, zooals de naam voortaan zou
luiden, en hun geloof werd niet beschaamd, want verschillende bezoekers daarvan konden spreken van hetgeen God
daar aan hun ziel gedaan had.
Ae conferentie te Goes had in genoemd jaar een nog
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meer levendig en geestelijk verloop dan vroeger. Waardoor? Men had daar gehoord, wat door den Geest des
Heeren in Wales geschiedde ; hierdoor bad men ook om
zoo'n opwekking voor Nederland en de sprekers gevoelden
zich door de beweging in Wales gedreven en bemoedigd
om het evangelie dringend te prediken. De H. Geest werkte
mede, zoodat vele zielen, die reeds lang Jezus als den
Heiland zochten, vrijmoedigheid verkregen Hem als zoodanig aan te nemen. Daar werd ook door sommigen besproken om Gods wonderen in Wales te gaan aanschouwen.
Ook in het noorden van ons land kwam ontwaking. Te
Groningen werd in het begin van igos een conferentie gehouden, die eerst, volgens de woorden van een deelnemer,
een zwaar benevelde atmosfeer had. Maar er kwam een
heerlijke verandering, want de zon brak door de wolken.
Er werden zonden beleden en bekeeringen geboekt.
Hierna zijn de heeren Joh. de Heez en T. van Essen,
medewerkers in de Evanulisatie Jeruel te Rotterdam, naar
Wales gegaan en hebben daar gehoord en gezien, hoe God
in die geestelijk duistere mijnstreek door middel van Evan
Roberts en diens helpers, maar het meest door den H. Geest
vele zielen tot bekeering bracht. In Jeruel verhaalden zij,
wat zij daar aanschouwd, en zonden zij de opwekkingsliederen, die zij daar gehoord hadden. Hierdoor kwam er in
dien kring nog meer geestelijk leven.
Jeruel was toen reeds een machtig werk Gods en had
ook buiten Rotterdam vele vrienden, die ook vernamen, wat
in Jeruel gesproken en gezongen werd, en dit zelf wel
wilden hooren. Ook andere kringen noodigden de beide
genoemde heeren uit om samenkomsten, zooals Jeruel hield
en in Wales gehouden werden, te leiden. Zoo ging de
stroom uit de bron verder en verbreedde hij zich.
Deze samenkomsten waren voor Gods kinderen feesten,
waar zij het met Gods hulp ook feest in de ziel van onbekeerde zondaren wilden maken. Het waren gelegenheden
voor God, om de menschen op een nieuwe wijze aan te
grijpen, want zij werden bezocht door velen, die onder de
preek in de kerk of op de catechisatie nog geen verlossing
van zonden gevonden hadden. Zij waren tevens ook belegd
om de bezoekers tot goede leden van de uitwendige kerk
te maken. Dat deze conferenties konden belegd worden, getuigde van den honger naar het brood des levens, die in vele
hart en was.
Zij duurden meestal op elke plaats, waar zij gehouden
werden, twee of drie dagen, en waren voor leden van alle
kerkgenootschappen bestemd. Des morgens was er een bidstond, die bezocht werd door de sprekers en de belangstel-
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lenden, die zich vrij konden maken, en waarin na een kort
inleidend woord iedereen het woord kon nemen om te
bidden. Des middags werd een samenkomst gehouden, die
nog meer voor de bekeerden dan voor de onbekeerden bestemd was en waarin op elken middag van de conferentie
een onderwerp uit de H. Schrift telkens van een andere
zijde belicht werd. De bezoekers werden gelouterd door
het Woord en den Geest Gods.
Op de avonden werd het hoogtepunt bereikt. Dan kwamen geloovigen, onbekeerden, onverschilligen en nieuwsgierigen, en ook wel dwarskijkers, uit allerlei kerkgenootschappen in de zaal of de kerk, waarin de samenkomst gehouden werd, om te luisteren, te zingen en te bidden. Verschillende sprekers traden na elkander op om kort, krachtig en aangrijpend een bijbelsche evangelieverkondiging te
houden. Na elke toespraak werd een kerkelijk, een christelijk of een Sankeylied gezongen. Hoewel menschen van
verschillende geestesrichting het gehoor vormden en niet
alien gekomen waren om den Heiland te zoeken, werd er
steeds met stille aandacht geluisterd en werden de liederen, die een gebed inhielden, biddende gezongen. En als
Joh. de Heer en zijn echtgenoote samen een opwekkingslied
zongen, hingen de hoarders aan hun lippen. Dit kon niet
anders, want de H. Geest werkte mede.
Ten slotte werden zij, die door het evangelie geroerd
waren en zich wilden bekeeren, uitgenoodigd om in een
nasamenkomst met hun lasten en zonden tot de sprekers
te komen, opdat die hen dan nog verder naar Christus
zouden kunnen leiden. Wanneer de groote stroom bezoekers heengegaan was, kwamen zij om over hun onrust te
spreken, hun schuld voor God te belijden en om vrede
voor hun hart te zoeken. De sprekers hoorden hen aan,
gaven hun goeden raad, Baden met hen en mochten het
middel zijn, dat zondaren zich aan Christus overgaven.
In sommige plaatsen was voor de samenkomsten aanvankelijk weinig belangstelling. Men vond ze naaperij van
de Engelschen, men hield niet van de „liedjes" die daar
gezongen werden ; voor sommigen was het evangelic, dat
gebracht werd, te licht, men bekeerde de menschen te methodistisch en de nasamenkomsten stonden velen niet aan.
Maar op den tweeden dag waren velen over deze bezwaren
heengekomen en op den derden avond kon het zoo overweldigend vol zijn, dat de sprekers er klein onder werden.
Somwijlen werden ze gehouden in den tijd van de groote
schoonmaak of van groote drukte op den akker, maar toch
liet men het werk staan om er heen te gaan. Daar kwamen
ook velen uit omliggende plaatsen, die er eenige uren
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loopens of fietsens voor over hadden.
In de bidstonden des morgens werd geen ijdel verhaal
van woorden gebruikt, maar kort en krachtig werd er
gebeden, en de dingen, die men van God begeerde, werden
bij hun waren naam genoemd. Men bad om zegen op de
samenkomsten, daarnevens om de bekeering van dezen of
dien, wiens naam men noemde,. om genezing van zieken, om
uitredding uit nooden, ja allerlei tijdelijke en geestelijke
behoeften werden voor Gods aangezicht neergelegd.
Tusschen de middag- en avondsamenkomsten werd op de
meeste plaatsen door de conferentiegangers een koffiesamenkomst of „liefdemaaltijd" gehouden. Daarbij werd het
lichaam verzorgd, maar ook daar werden de zielen tevens
gevoed, want men wisselde geestelijke ondervindingen uit;
deze en gene gaf zijn getuigenis en aan de lofzangen en
gebeden kon men bemerken, dat daar de geest over het
vleesch heerschte. Op enkele plaatsen werden straatsamenkomsten gehouden, waardoor personen, die de samenkomsten niet bezochten, bereikt werden. De reis van Joh. de
Heer en van Essen in Friesland werd door zulk een samenkomst te De Lemmer ingezet.
In de avondsamenkomsten vertelden die beide heeren
dikwijls van Gods groote daden in Wales, en toen de opwekking hier eenigen tijd geduurd had, ook van hun
heerlijke ondervindingen, die zij in ons land opgedaan hadden. En dan kwam de evangelieprediking. Ook de plaatselijke predikanten, voor zoover zij medewerkten, en de
predikanten, evangelisten en geloovigen, die wij de voormannen der opwekkingsbeweging kunnen noemen, voerden
in de samenkomsten het woord. Hoewel er een vier- of
vijftal sprekers waren, toch was in het gesprokene een
wonderbare eenheid, een vol worden van het evangelie, van
de uitnoodiging om als zondaar tot Jezus te komen.
Hier en daar ging, zooals het in Wales ook geschied is,
de samenkomst als vanzelf, door de werking des H. Geestes,
over in een nasamenkomst. Wanneer op een zeker oogenblik een spreker zijn toespraak geeindigd had, begon
remand uit het publiek een lofzang te zingen of te bidden,
en dan was het ijs voor anderen gebroken; het eene lied
volgde op het andere, getuigenissen en schuldbelijdenissen
wisselden elkaar of en daartusschen werden gebeden opgezonden. Dan zwegen de sprekers en lieten zij God werken.
Soros was het ook andersom. Dan werd de bijeenkomst
begonnen met het zingen van een lied, waarop spontaan
door de vergadering een ander aangeheven werd, waarna
een sterke stem zich verhief om God in een dankzegging
te loven. Dan kon het wel een uur duren voordat de

6g
sprekers konden beginnen.
Over de nasamenkomsten is reeds veel gesproken eh
geschreven door voor- en tegenstanders daarvan. Naar mijn
meening is de tegenstand te verklaren uit de schuchterheid
van ons yolk, om tegen anderen over de intieme dingen van
het zieleleven te spreken en uit de gewoonte om, wanneer
men uit de kerk komt, over wereldsche onderwerpen en
hoogstens over den dominee en de preek te praten, maar,
wanneer men door het evangelie krachtig is aangeraakt, niet
met den prediker daarover te gaan praten. Juist voor dit
laatste, dat noodzakelijk is om den Geest niet uit te blusschen, willen de nasamenkomsten de gelegenheid geven.
In de nasamenkomsten is niet alleen voor God schuld
beleden van openbare en verborgen zonden, maar men is
daar gesterkt om ook voor de menschen schuld te belijden en zooveel mogelijk goed te maken, wat men bedorven had. Daar hebben verzoeningen plaats gehad ; daar zijn
eerst mannen geweest, die den volgenden avond hun vrouw
medebrachten, omdat zij zich ook aan Jezus wilde geven;
daar hebben worstelingen tusschen God en den duivel om
zielen plaats gehad ; daar zijn menschen weenende over
hun zonden gekomen en met een lofzang over den genadigen Christus heengegaan.
De goede gevolgen der samenkomsten lieten zich dikwijls dadelijk bemerken. Uit het boekje van Joh. de Heer :
Eenige herinneringen aan de Opwekking in Holland in
1905, neem ik daaromtrent de volgende uiteenloopende
bewijzen over. Een dame vroeg haar geneesheer, of hij ook
naar de samenkomst was geweest. Zijn antwoord was: „O
neen ! Dank u wel, dat is niets voor mij. Verbeeld u, daar
heeft een spreker gesproken over Zaccheiis ,en zeide daarbij, dat niet alleen mijnheer Zaccheiis, doch ook mevrouw
Zaccheiis en jongeheer Zaccheils de zegeningen van het
binnenkomen van Jezus in hun huis ervoeren, en dat ook
zijn portemonnaie bekeerd was geworden. Die manier van
spreken staat mij niet aan. Maar laat ze hier maar preeken
over Zaccheiis. Ik heb sedert Bien avond heel wat oude rekeningen, die ik al uitgeschrapt had, betaald gekregen."
In een middagsamenkomst zeide iemand : „Ik gevoel dat
de tabak mij een hinderpaaal is om meer van Gods gemeenschap te genieten; ik geef deze onnutte begeerlijkheid op." Toen hij uit de zaal kwam, ontmoette hij iemand,
die vroeg: „Baas, hebt ge niet een pijp tabak voor me?"
Aan dezen werd alles gegeven met de woorden : „Hier hebt
ge den geheelen rommel." Een ander, die hiervan niets
wist, zeide op denzelfden dag tegen de sprekers : „Ik rook
niet meer, ik heb het van morgen opgegeven."
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De conferenties werden meestal in een gehuurde zaal
gehouden en voor de avondsamenkomsten trachtte men een
kerk te krijgen. Maar in sommige gemeenten was men bevreesd, dat het afstaan daarvan verdeeldheid zou brengen,
en in andere vertrouwde men niet of de zaak wel „zuiver"
was. Toch werden er kerken afgestaan en veelal werd de
slotsamenkomst in een kerk gehouden.
De belangrijkste en gezegendste conferenties hadden in
1905 plaats te Alkmaar, Almelo, Borne, Breda, Cadzand,
Cortgene, Dordrecht, Enschede, Gorredijk, Haarlem, Harderwijk, 's Heerenhoek, Heiligerlee, Joure, Meppel, Nijverdal, Noordwolde (Fr.), Peperga, Schiedam, Stadskanaal,
Steenwijk, Utrecht, Wolvega, Zierikzee en Zwolle.
Personen uit verschillende Kerkgenootschappen en kringen waren de leiders van deze opwekkingsbeweging. Naast
de Jeruellisten Joh. de Heer en T. van Essen, stonden de
Ned. Herv. predikanten L. H. A. Baler te Groningen, F.
Breen te Oost-Kapelle, M. ten Broek te Groningen, E. B.
Couvee te Schiedam, H. J. Couvee te Cortgene, A. de Haan
te Zwolle, W. Hoek te Brussel, E. Kuijlman Jzn. te Hoedekenskerke, W. C. Mense te Stadskanaal en J. A. Visscher
te Rottevalle, de Luthersche predikanten G. A. Alers te
Zwolle, J. J. L. van Duijvendak te Schiedam en Th. Scharten te Stadskanaal, de Vrij-Evangelische predikanten Van
Heest te Dordrecht, G. W. van Leussen te Goes, W. D.
Linthout te Nijverdal en Mooij te Ermelo, de theol. student
P. A. Stegenga, de evangelisten K. van den Hoek te Heiligerlee en H. Smit te Noordwolde en de heeren Van der
Kloot Meijburg te Prinsenhage en Fikse te Oldenbroek.
De predikanten waren eerst wat huiverig om in deze
beweging mede te doen, zelfs de hier genoemde uit de
Ned. Herv. en Luthersche Kerken, ten eerste omdat het er
niet toeging als in de kerk en ten tweede omdat het van de
zijde der Vrij-Evangelische gemeenten en Jeruel kwam.
Wanneer zij als spreker of bezoeker aan een conferentie
deelnamen, kwamen de meesten hunner in den opwekkingsstroom, gaven zij zich geheel aan Jezus en streden
mede voor Hem. Over vele dogmatische vragen waren de
medewerkers het niet eens, maar daarover spraken zij niet;
slechts het eene, waarom het bij de opwekking te doen
was : de redding van zielen, stond bij hen op den voorgrond, en daarin waren zij alien een. De predikanten, die
medewerkten, hebben zelf de eerste vruchten hiervan geplukt, maar ook hun gemeenten genoten hiervan, want bij
hun arbeid staken zij meer of naar de diepte. Zij gingen
anders preeken dan vroeger, en hun preeken werd niet
slechter.
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in de gemeenten, waar de conferenties gehouden zijn,
genoot de kerk mede van den zegen. De leden van de verschillende kerken ald aar, die van de conferentie genoten
hadden, kwamen geestelijk opgefrischt ter kerk, en de predikanten moesten den eersten Zond 'ag daarna dikwijls zonder preek den kansel bestijgen, omdat zij geen tijd tot
studie gehad hadden. Maar de H. Geest hielp hen, zoodat
het een beste kerkdienst werd. Daarna kwamen de menschen trouwer ter kerk en namen meer deel aan de viering
van het H. Avondmaal.
Er wordt wel eens beweerd, dat in deze beweging veel
opwinding en veel gevoelswerking in het spel was. Maar
de menschen, die de avondsamenkomsten bijwoonden, zaten daar als ware zoekers naar God in de hoop, dat zij
geestelijk voedsel zouden ontvangen en vrede des harten
zouden verkrijgen, of als nieuwsgierigen met de vraag in
het hoof d: Wat zullen die klappers zeggen? In de toespraken werden geen nieuwe dingen gezegd, de meeste kerkgangers hadden dezelfde woorden en zinnen reeds menigmaai gehoord. Maar de H. Geest wrocht mede en bracht
beroering in de zielen. Men werd tegenover zijn zonden
gesteld, en dit bracht tot schuldbelijdenis. Men werd ook
tegenover Jezus gesteld, en dit dreef zielen in Zijn armen,
dreef hen om zich, zooals zij waren, aan Hem over to geven. En dan voelden zij zich zalig en veilig, waardoor er
lofliederen op de lippen kwamen. Zij, die dit ervaren hadden, wisten dan ook, dat zij hun zonden en geliefde dingen
moesten loslaten, en dat gaf bekeering, maar ook strijd.
In dien strijd zijn er van dezulken gevallen, afgevallen
zelfs van Jezus, maar velen zijn staande gebleven, vooral
in die plaatsen, waar men door het houden van bidstonden
en samenkomsten het begonnen werk voortzette. Nog kan
men christenen ontmoeten, die zeggen : Ik ben in igos in
een opwekkingssamenkomst gered, en nog kin men telkens
in Het Zoeklicht, het blad van Joh. de Heer, van de lezers
vernemen, hoe zij in dat jaar in den opwekkingsstroom en tot
bekeering gekomen zijn.
Deze opwekkingsbeweging is de oorzaak geworden, dat
in ons land de Tentzending, de Nederlandsche Gemeenschapsbond en de Jongeliedenbond voor Ernstig Christendom gekomen zijn, dat Het Zoeklicht de Maranatha-boodschap verkondigt en van toen of tot heden nog conferenties
in den geest van de hier beschrevene gehouden worden.

AFDEELING IV.
EVANGELISATIE DOOR HET
GESCHREVEN WOORD.

HOOFDSTUK VII.
EVANGELIESATIELECTUUR.
Niet alleen het gesproken woord werd te alien tijde
door de christelijke kerk dienstbaar gemaakt om het evangelie van Christus te verbreiden en dwalenden op den
goeden weg terug te brengen, maar ook het geschreven en
gedrukte woord. Hierdoor is een uitgebreide evangelisatielectuur ontstaan, om het gesproken woord te versterken, of
op de harten van ongeloovigen en onverschilligen te
werken.
Het begrip evangelisatielectuur is gemakkelijk te def inieren, want hiermede wordt bedoeld die lectuur, die evangeliseerend werk verricht; maar de grens te trekken, die
haar afscheidt van andere christelijke lectuur, is zeer
moeilijk, omdat te eener zijde veel stichtelijke lectuur ook
in het evangelisatiewerk kan gebruikt worden, en te anderer zijde een christelijke roman ook wel in handen van
ongeloovigen gegeven wordt, om hen daardoor in aanraking met het christendom te brengen. Wij nemen daarom
de grens zeer ruim en beschrijven verschillende soorten
van evangelisatielectuur en hoe zij verspreid en gebruikt
wordt, zonder er op te letten, of zij uitsluitend voor dit
doel geschreven is.
Niet allereerst wordt de bijbel gegeven in handen van
hen, die buiten de kerk staan of daarvan zijn afgeweken,
maar wel hebben vele arbeiders in Gods Koninkrijk hem
in hun zak of thuis om hem te geven aan hem, bij wien behoefte aan Gods Woord ontdekt wordt. Tat van bijbelgenootschappen en vereenigingen tot verspreiding van den
bijbel hebben afzonderlijke bijbelboeken in voorraad, en
juist die welke de buitenstaanders het meest kunnen pakken, geillustreerd en van een mooien omslag voorzien, om
het aannemen en lezen in de hand te werken.
Dan zijn er de kinderbijbels, die door vele schrijvers, elk
op zijn wijze, geschreven zijn, echter niet zoozeer om bij
het werk der evangelisatie gebruikt te worden, als wel om
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kinderen uit christelijke gezinnen den bijbel op eenvoudige
en kinderlijke wijze voor te leggen. Maar toch kunnen wij
ze onder de evangelisatielectuur rangschikken, voor zoover
eruit voorgelezen wordt op Zondagsscholen, bijbelklassen en jeugdvereenigingen, en zij door vereenigingen of
particulieren uitgereikt worden in van God vervreemde
gezinnen, waarin belangstelling voor den godsdienst ontdekt is, opdat de kinderen daaruit ook met het Woord
Gods in aanraking zullen komen.
Hierop volgen de preeken, maar niet die, welke uitgegey en worden door beroemde kanselredenaars, opdat men van
hun welsprekendheid in ruimen kring genieten kan, en ook
niet die, welke na het overlijden van de predikanten die
ze uitgesproken hebben, gedrukt worden, maar wet die,
welke geschreven worden met het doel om ze te verspreiden.
Dan moeten voor ons land allereerst genoemd worden
de bekende Groene Preeken. In 1893 werd het plan geopperd preeken te gaan uitgeven, die gebruikt zouden kunnen
worden om te verspreiden onder hen, die geen preeken
gingen hooren. Het Genootschap tot Christelijke Heiliging van den Zondag nam op zich, hiervoor het
terrein te verkennen. Zijn secretaris, de heer G. B. van
Aaken te 's-Gravenhage, heeft zijn zomervacantie
besteed om in verschillende steden met vooraanstaande
kerkelijke personen te bespreken, of het plan uitgevoerd
zou kunnen worden. De meesten hunner stonden goedgezind hiertegenover en beloof den hun medewerking.
Omdat men de preeken goedkoop verkrijgbaar wilde
stellen, heeft men het bestuur van het Doorgangshuis te
Hoenderloo aangezocht ze te willen drukken. Men wist, dat
dit de jongens wilde opleiden voor drukkers en zetters, en
het noodige materiaal wilde aanschaffen. Dat bestuur
ging hierop in, kocht een drukpers met toebehooren, en van dien tijd of zijn de Groene Preeken daar gedrukt.
Sinds hebben orthodoxe predikanten van allerlei richting die preeken voor de pers gereedgemaakt, en daarin,
zonder dogmatisch of leerstellig te zijn, hun teksten uitgelegd en voor de lezers toegepast, opdat dezen daardoor den
bijbel zouden leeren verstaaan. Elke week verschijnt er
een, zonder vermelding van den naam des schrijvers. Zij
zijn voor een lagen prijs per abonnement verkrijgbaar.
Daarom, en omdat zij bijzonder geschikt zijn voor verspreiding, hebben verschillende instellingen, vereenigingen, predikanten en andere arbeiders in Gods wijngaard
zich er op geabonneerd, verspreiden ze bij huis- en zieken-
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bezoek en reiken ze vooral uit aan personen, die niet in de
gelegenheid zijn ter kerk te gaan. Later vinden zij dan in
de uitgereikte en gelezen preek een aanknooping om een
geestelijk gesprek te beginnen.
Hiernevens worden ook nog tijdpreeken, en vertaalde
preeken van Spurgeon en andere buitenlandsche predikers
als bijzonder geschikt voor evangelisatiemiddel, verspreid,
terwij1 nog uitgegeven worden van verschillende richtingen
in de Ned. Herv. Kerk en van predikanten in andere kerkezi
wekelijks verschijnende preeken, die ook als evangelisatielectuur verspreid worden.
Een breed veld op het terrein van de evangelisatielectuur nemen de traktaatjes in. Het Ned. Godsdienstig
Traktaatgenootschap en het Ger. Godsdienstig Traktaatgenootschap „Filippus" brengen eenvoudige traktaatjes
en kleine apologetische en ophelderende werkjes omtrent
het christendom in den handel, terwijl nog enkele vereenigingen en stadszendingen traktaatjes uitgeven. Hierbij
kunnen nog gerangschikt worden de blaadjes en kleine geschriften, die uitgegeven worden door christelijke vereenigingen, die het drankgebruik en de onzedelijkheid bestrijden, en door de christelijke vakbonden.
Om volledig te zijn, moet nog vermeld worden, dat door
den heer J. N. Voorhoeve te 's-Gravenhage een evangelisatie-bibliotheek uitgegeven wordt, waarop men een jaarabonnement kan nemen en die, naast een aantal traktaten in
verschillende grootte, ook eenige boeken geeft.
Allen, die traktaatjes uitgeven, zijn bij de uitgave hiervan met den tijd meegegaan en stellen blaadjes en boekjes
verkrijgbaar, die voor het oog van het thans levend geslacht aanlokkelijk zijn om aan te nemen en te lezen. Zij
behandelen de vragen van den dag en reageeren op belangrijke gebeurtenissen.
Vooral de stadszendingen en vereenigingen, die op kermissen en markten en op straat evangeliseeren, maken
van de traktaatjes gebruik om ze aan de menschen op de
straat uit te reiken. Maar ook andere vereenigingen en
zelfs particulieren doen aan traktaatverspreiding. Sommigen nemen, als zij op reis gaan, een pakje mede in den trein
en reiken ze aan hun medepassagiers uit. En zij, die huisen ziekenbezoek doen, laten in de gezinnen, waar zij weinig of niets over de geestelijke dingen hebben kunnen zeggen, een traktaatje achter.
Evangelisatiebladen zijn er in menigte. De Blijde Boodschap, die in het leven geroepen is door Ds. N. de Jonge,
toen hij in Brussel evangeliseerde, en reeds sedert 1892 bestaat, is zeker wel het meest bekend. Nog een blad,. dat
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geen kerkelijke kleur heeft, is het Geillustreerde Volksblad, dat door Van Sijn te Rotterdam uitgegeven wordt.
Beide verschijnen wekelijks. In de laatste jaren is ook
Het Zoeklicht, dat eerst maandelijks en thans wekelijks
verschijnt en geredigeerd wordt door den heer Joh. de
Heer te Rijsenburg, een evangelisatieblad van groote beteekenis geworden.
De genoemde heer De Heer was jarenlang handelaar in
muziekinstrumenten en uitgever van christelijke liederen
en muziek te Rotterdam, is daar in de evangelisatie Jeruel
tot bekeering gekomen en heeft van toenaf ijverig voor
zijn Heiland gearbeid. Nadat hij zich uit zijn zaak
teruggetrokken had, is hij begonnen Het Zoeklicht te redigeeren en uit te geven, niet om hiervan een winstgevende
zaak te maken, maar alleen met het doel om daardoor zielen
voor Christus te winnen. Dit blad behandelt voornamelijk
de toekomst van Christus, en belicht ook allerlei andere
onderwerpen.
Naast deze drie wil ik geen andere evangelisatiebladen
van eenige kerk of vereeniging noemen, want dan zou een
dorre opsomming van titels en uitgevers moeten volgen.
De meeste hunner mogen echter niet lager gesteld worden dan de drie genoemden. Sommile zijn alleen
voor plaatselijk gebruik en bevatten tevens aankondigingen en uitnoodigingen voor openbare vergaderingen,
samenkosten en conferenties. Die bladen, welke goed zijn
om overal te verspreiden, worden door particulieren en
vereenigingen bij getallen afgenomen om gratis uitgereikt
te worden.
Goede verhalen en stichtelijke lectuur worden ook uitgereikt aan ongeloovigen en zieken. Onder de schrijvers,
voor zoover zij voor evangelisatiedoeleinden geschreven
hebben, blinkt uit Ds, J. de Lief de. De Diligence,
De Plaatsvervanger en andere van zijn geschriften, waarin
de weg der zaligheid figuurlijk geteekend wordt,
zijn vroeger als evangelisatielectuur ruim verspreid, vooral onder hen die naar de diepte wilden afsteken, en zijn
dikwijls herdrukt ; maar tegenwoordig wordt toch weer
andere lectuur gebruikt.
De vele schrijvers van deze geschriften behandelen
meestal de vraagstukken van den dag en zetten die onder het licht der Schrift, of zij toonen de onhoudbaarheid van het ongeloof en van den twijfel aan en stellen
hiertegenover het geloof en den godsdienst als vaste rotsen, waarop de ziel voor tijd en eeuwigheid rust kan vinden. Zoowel voor eenvoudigen als voor intellectueelen kan
men in dit genre de noodige werkjes bekomen.
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Legio is het aantal troostboekjes voor zieken, bedroefden en beproefden. Naar het mij voorkomt, zijn velen hiervan voor godsdienstige kruisdragers geschreven, maar desniettegenstaande hebben de schrijvers gevoeld, dat bij hen
ook twijfel aangaande het Opperwezen en diens daden
kan opkomen, en trachten zij dien tegen te houden of
te weerleggen en daarbij de harten der lezers heen te wenden naar God, om van Hem kracht tot dragen te begeeren.
Daarom kan men deze boekjes ook geven aan ongeloovige
kruisdragers, die daaruit een antwoord op hun vragen
kunnen krijgen.
Met de verspreiding onder de ongeloovigen moet
men echter voorzichtig te werk gaan, want ten eerste
kunnen de meeste zieken niet de zware lectuur van de gezonden verorberen, en ten tweede denkt een zieke anders
dan een gezonde, en vooral ongeloovige zieken kunnen
wonderlijke dingen aangaande God en diens handelingen
in hun hoofd halen. De lezing van zulke werkjes kan sours
bij hen den geest eerder ziek dan gezond maken. Men moet
doen als een dokter met zijn patient en eerst een onderzoek naar de geestesgesteldheid van den kranke instellen,
voordat men hem medicijn geeft. Indien men hun zulk
een boekje gegeven heeft en zij het gelezen hebben, is het
noodig met hen daarover te spreken, opdat men de dingen,
die zij niet goed gevat hebben, recht kan zetten.
De christelijke romans behooren niet bepaald onder de
evangelisatielectuur, die gratis uitgereikt wordt. Wel
wordt zoo'n boek wel eens cadeau gegeven door een geloovig persoon aan een ongeloovig familielid of dienstmeisje,
maar meestal doen zij hun evangelisatiewerk vanuit de bibliotheken van jongelings-, meisjes-, evangelisatie- en wijkvereenigingen en van stadszendingen, waarin zij opgenomen zijn.
Gratis of tegen betaling van enkele centen worden zij
daaruit voor een bepaalden tijd ter lezing gegeven aan
hen, die ze vragen, dus die ze willen lezen. Onder de lezers
dezer boeken zijn er ook, die ze lezen, omdat zij aldus op
een goedkoope wijze aan hun leeslust kunnen botvieren, en
evengoed tevreden zijn met andere lectuur. Wanneer zulke
personen ze in huis brengen, worden zij, indien er over
geroepen wordt dat zij mooi zijn, ook nog wel door ongeloovigen in die huizen gelezen.
Waar het Zondagsschoolwerk evangelisatie is, behooren
de boekjes, die men daarbij uitdeelt of als prijzen geeft,
ook tot de evangelisatielectuur. Nog steeds worden uitgereikt boekjes, die geschreven zijn door Ds. J. de Liefde,
en andere, die gevloeid zijn uit de pen van diens leerling
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E. Gerdes. Deze schreef reeds als schooljongen een blad
voor zijn medescholieren. Hij werd onderwijzer, eerst in
Duitschland en na enkele jaren in Nederland. In Amsterdam kwam hij in kennis met Ds. de Lief de, ander wiens
prediking hij bekeerd werd en door wien hij tot evangelist
werd opgeleid.
Als voorzitter van de vereeniging Tot Heil des Volks
dichtte hij voor een Kerstfeestviering der zondagsschool
van die vereeniging „Daar ruischt langs de wolken". Als
evangelist is hij werkzaam geweest te Stadskanaal en Doetinchem. Kort na zijn bekeering begon hij te schrijven,
vooral kinderboeken. Bekend is de serie van zeven boekjes,
waarin o.a. voorkomen „Het geheim van den Geus" en
„Uit de Duinen", waarin dezelf de personen optreden en
het leven onzer vaderen tijdens den tachtigjarign oorlog
geteekend wordt. Maar ook „De Kanten Zakdoek", „Rosa
Fluweeltje" en nog vele andere zijn overbekend, worden
nog telkens herdrukt en door de jeugd van heden gaarne
gelezen.
Er is een tijd geweest, waarin de Zondagsschoolboekjes
als held of heldin hadden een braven Hendrik of een zoete
Maria, naast wie sours een ondeugende rakker of een
meisje met zeer slechte eigenschappen gesteld werden.
Het was de bedoeling, dat de eersten voorbeelden zouden
zijn voor de kinderen, die de boekjes zouden lezen. Maar
thans laten de schrijvers en schrijfsters in die boekjes optreden gewone kinderen met de gewone hebbelijkheden en
gebreken, goede eigenschappen en zonden, in de hedendaagsche mode en met de uitdrukkingen, die heden in den
kindermond liggen, naast hun ouders, onderwijzers en
andere groote menschen, ook met al hun menschelijke
eigenschappen.
De lezers worden hier midden in het voile leven geplaatst, en men laat hun zien hoe het kwaad zich in de
kleine menschen ontwikkelt, hoe de strijd hiertegen gevoerd wordt, hoe men overwinnaar van de zonde kan worden alleen door de kracht van Christus en hoe men door
Hem tot vrede kan komen. Niet altijd zijn het verkapte
bekeeringsgeschiedenissen, maar wel vormt de levensstrijd
tegen het kwade de kern er van. Het is juist gezien van de
schrijvers en uitgevers, dat onze kinderen dit noodig
hebben. Daarbij wordt nog de nadruk gelegd op het Godsbetrouwen, dat de kracht is om steeds staande te blijven.
De firma's G. F. Callenbach te Nijkerk en J. M. Bredeê
te Rotterdam, die zich speciaal toeleggen op de uitgave
dezer boekjes, en vele anderen doer' met loffelijken ijver
bun best het uitnemendste op dit gebied zoo goedkoop
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mogelijk aan de markt te brengen. Zoodoende kan elke
zondagsschool met Kerstfeest aan iedere leerling op hoop
van zegen een boekje ten geschenke geven, dat voor zijn
jaren en omstandigheden berekend is.
De christelijke scheurkalenders, geschreven door voorgangers van verschillende kerken, die daarin hun godsdienstige richting neerleggen, en die uitgegeven worden
door uitgevers, die daarmede wat verdienen, of door vereenigingen, die met de winst haar kas willen stijven, vinden niet alleen of trek in christelijke gezinnen, maar worden door vereenigingen en particulieren bij honderdtallen
verspreid in gestichten, ziekenhuizen en in de woningen
van afgedrevenen en ongeloovigen.
Of hiervan wel altijd een dankbaar gebruik gemaakt
wordt, staat te bezien. De voorzijde der blaadjes
wordt het minst gelezen, niet alleen door hen, die niet
godsdienstig zijn, maar ook door hen, die naar de kerk
gaan. De achterzijde daarvan wordt meer gelezen. Meestal
kan men aan den kalender zien of er een mooi verhaal op
de achterzijde gestaan heeft, want dan is hij met zijn datum den tijd vooruit. Doch indien het verhaal niet bevalt,
laat men de blaadjes zitten, totdat men den tijd heeft om
ze te lezen. Maar al wordt niet alles van de kalenders
gelezen, wat gelezen wordt, keert niet ledig tot God weder.
Wij zijn met den bijbel begonnen en eindigen daarmede
ook. Nog moet vermeld worden, dat muurteksten en tekstkaarten als evangelisatiemiddelen gebruikt worden. Aan
menigen zieke en beproefde wordt een sprekende en vertroostende tekst geschonken. De teksten, die bij Kerstfeestvieringen uitgedeeld worden, vinden in vele huizen
een plaats aan den wand. Lang worden door sommigen bewaard de tekstkaartjes, die zij op de Zondagsschool gekregen hebben, en wanneer zij ze in later jaren met welbehagen nog telkens bezien, spreken ze nog tot hen van Gods
genade.
Wat werkt nu al die lectuurverspreiding uit? Dat . er
een ijver is gekomen over rijpe en groene schrijvers, om zoo
goed mogelijk op papier uit te drukken, dat men Jezus
voor zijn ziel moet bezitten om gelukkig te kunnen zijn.
En dat met even grooten ijver door uitgevers en vereenigingen getracht wordt het geschrevene door de drukpers
te vermenigvuldigen en zoo te laten verschijnen, dat het
uitlokt om te koopen en uit de hand van een verspreider
aan te nemen.
Doordat de christenen meer het geschreven woord
aangaande Christus gingen verspreiden, en zagen, dat
allerlei politieke partijen, secten en ondernemingen dit
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ook deden en hierop vrucht zagen, hebben zij getracht dit
op nog uitgebreider schaal en intensiever te doen. Dit is
de eene zijde van de vrucht.
Maar deze heeft nog een belangrijke zijde, n.l. wat de
lezers betreft. Wanneer iemand het gesproken woord hoort,
kan hij dit niet altijd vasthouden en dan ook niet daarover nadenken, want hij moet weer luisteren naar het volgende. Dit is bij het lezen anders. Indien hij een zin niet
begrijpt, kan hij hem nog eens, en nog eens weer lezen, en
daarover denken, totdat hij hem vat. Van een spreker kan
men zich afwenden, omdat men hem niet begrijpt of het
niet met hem eens is. Hierom kan men ook wat men leest
wegleggen — of verscheuren. In het laatste geval is het
er dan ook mee uit. Maar in het eerste kan men tot de lectuur terugkeeren met een frisch hoofd of een gestild gemoed, wat veel gedaan wordt, en dan hetzelf de weer lezen.
Dan leest men hetzelfde, maar het spreekt anders, men begrijpt het of wordt daarover niet meer toornig.
Aan personen, wien men geen christelijk verhaal kan
vertellen of geen geestelijk woord kan toespreken of de
waarheid van het evangelie niet met gebeurtenissen uit
den tegenwoordigen tijd kan bewijzen, omdat zij hiernaar
niet willen luisteren, kan men meestal wel christelijke lectuur in boek- of traktaatvorm in handen geven, en dan
lezen zij deze. Een Zondagsschoolboekje of een kalenderverhaaltje kunnen hen aan het denken brengen.
Er wordt tegenwoordig veel gelezen. Allerlei meeningen, beginselen en stelsels worden gedrukt voor de menschen neer gelegd, en zij lezen ze. Wanneer men zich aan
een zekere partij of richting, die buiten Christus staat, gegeven heeft, leest men het orgaan daarvan. Daarin wordt
die partij of richting verheerlijkt en het christendom bestreden. Een tegenwicht hiertegen is de evangelisatielectuur, en de tegenpartij krijgt ook deze te lezen. Dan
kan hij wel vasthouden aan zijn meening, maar deze wordt
toch bestookt door de christelijke lectuur, zoodat hij als
denkend mensch aan het wikken en wegen moet gaan. Dan
komt hierdoor de twijfel, of zijn meening wel de goede is,
en dit voert vaak tot toenadering van het christendom.
Wanneer een ongeloovige of gevallene door een of ander evangelisatiemiddel Christus in het oog heeft gekregen
of zich bewust geworden is van zijn verlorenheid, wat kan
dan een christelijk geschrift verhelderend op zulk een
persoon inwerken en zelfs maken, dat hij tot Christus de
toevlucht neemt. Velen zijn door het lezen van deze lectuur echte christenen geworden.
De aangehaalde feiten bewijzen genoegzaam, dat de ver.

Ao
spreading van christelijke lectuur een vruchtdragend werk
is en dat zij daaroin nog meer moet worden toegepast.

HOOFDSTUK VIII.
BIJBELGENOOTSCHAPPEN.
De aanvang van elk groot werk staat meestal nauw in
verband met een persoon. Dit is ook het geval met het
begin van de Bijbelgenootschappen, waarom wij een blik
moeten werpen op Thomas Charles, die van 1783 tot 1843
predikant was te Bala in Noord-Wales, en het zaadje heeft
gelegd, waaruit de Bijbelgenootschappen zijn gegroeid.
Hij werd geboren 14 Oct. 1755 als noon van een landbouwer. Een eenvoudig christen, Rees Hugh, werd zijn
geestelijke vader, die hem tot Christus leidde. Thomas had
een zachtaardig karakter en kwam onbeschroomd voor
Christus uit. Daardoor wist hij reeds op dertienjarigen
leeftijd te verkrijgen, dat in zijn ouderlijk huis de Bijbel
werd gelezen.
Op twintigjarigen leeftijd ging hij als student in de
theologie naar de universiteit te Oxford. Zijn collegegelden werden de eerste twee jaren door weldadige vrienden
betaald, doch daarna hielden dezen daarmede plotseling op.
Reeds wilde hij de universiteit verlaten om in zijn eigen
onderhoud te kunnen voorzien, toen hij bericht ontving,
dat een vermogend heer zijn verdere studiekosten zou betalen.
In 1778 werd hij predikant in Somersetshire, waar hij
vijf jaar met trouw en ernst arbeidde. Daarna vestigde hij
zich als vrij predikant te Bala.
In die stad en in den omtrek heerschte toen duisternis en armoede op geestelijk gebied; men was er
over het algemeen goddeloos en zedeloos, de bijbel was er
een onbekend boek geworden, en indien er nog een gevonden werd, kon men dien niet lezen, omdat men geen
onderwijs genoten had.
Ds. Charles begon te Bala in zijn woning godsdienstige
samenkomsten te houden, welke zoo in omvang toenamen,
dat hij ze weldra in de methodistenkerk moest gaan houden,
bij welke hij zich later aangesloten heeft. Van toen of
reisde hij in Noord-Wales als prediker, getuigde zoQveei
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als hij kon van de lief de van Christus, richtte Zondagsscholen en lagere scholen op, en had zulk een zegen op zijn
arbeid dat hij mocht getuigen : de wildernis bloeit en de
waterbronnen barsten uit in de woestijn.
Zijn arbeid was er ook op gericht om den bijbel weer
op de huistafels te brengen. Maar er waren bijna geen bijbels. In Bala hield hij eens een meisje op straat staande
en deed haar de vraag, over welken tekst hij den vorigen
Zondag gepredikt had. Na eenig dralen antwoordde zij
met tranen in de oogen, dat het weder zoo slecht was geweest, dat zij den bijbel niet had kunnen lezen. Naar dit
vreemde antwoord een onderzoek instellende, bleek hem
dat dit meisje elke week 2 1/2 uur ging loopen naar een
huis, waar men den bijbel in het Welsh had, waarin zij
het hoofdstuk nalas, waaruit de predikant des Zondags
had gepreekt. In die week was echter het weder zoo
storm- en regenachtig geweest, dat zij haar tocht niet had
kunnen maken.
Ds. Charles trachtte steeds bijbels in voorraad te hebben, die door de Vereeniging tot bevordering van de
Christelijke kennis waren uitgegeven. Maar deze waren te
duur voor het yolk, waarom hij bij die vereeniging aandrong
op een uitgave van minder kostbare bijbels. Deze was
hem hierin niet ter wille.
Een tref fend bezoek kreeg hij op zekeren dag van een
meisje, dat Mary Jones heette. Zij vertelde hem, dat zij
vroeger elke week twee uur geloopen had om in een bevriend gezin, dat een bijbel bezat, daaruit haar les voor
de Zondagsschool te leeren. Op haar tochten had zij vernomen, dat Ds. Charles bijbels verkocht, waarna zij zes
jaar lang gespaard had om zelf een bijbel te kunnen koopen. Zij had nu een tocht gemaakt van negen uur om het
heilig boek in bezit te krijgen.
Eigenlijk moest de predikant haar teleurstellen, want
hij had maar twee bijbels, die al aan anderen toegezegd
waren, doch zijn liefdevol hart dorst haar niet zonder bijbel weg te zenden.
Onder deze omstandigheden hield hij niet op met peinzen
om een middel te vinden, om het Woords Gods goedkoop
in het Welsh te kunnen verspreiden. Eindelijk werden
zijn gedachten gericht naar het Godsdienstig Traktaatgenootschap, dat voor een drietal jaren was opgericht.
Hij was toen, in December 1802, juist in Londen en
sprak er over met een vriend, den heer Tarn, die bestuurslid van het Traktaatgenootschap was. Deze juichte zijn
denkbeeld van harte toe en bracht het in een bestuursvergadering ter sprake. Het bestuur stelde Ds. Charles
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gaarne in de gelegenheid, voor te dragen wat op zijn hart
lag. Hij deed dit in een rede, waarin hij verhaalde van de
opwekking in Wales en van het verlangen van de bevolking dier streek naar den Bijbel. Daarbij stelde hij in het
licht, dat aan zulk een verlangen voldaan moest worden
om het ontwaakte geestelijke leven aan te wakkeren.
Hij besprak zijn vergeefsche pogingen om goedkoope bijbels te verkrijgen en liet uitkomen dat deze zeer
noodig waren. Hierbij deelde hij treffende voorvallen
mede om dit te bewijzen, o.a. de geschiedenis van Mary
Jones, en eindigde met voor te stellen een vereeniging te
stichten, die de bevolking van Wales van goedkoope bijbels zou voorzien.
Door zijn rede had Ds. Charles de harten zijner hoorders met heilige bezieling vervuld, en zulk een vergezicht geopend, dat een der aanwezigen uitriep : „Indien wij dit voor Wales doen, waarom dan niet voor ons
geheele vaderland, ja, voor de gansche aarde?"
Met dit denkbeeld stemden alien in en er werd besloten
door een geschrift de aandacht der Britsche natie op de
bijbelverspreiding te vestigen. De opstelling werd opgedragen aan Ds. J. Hughes, die het reeds drie weken
later in een bestuursvergadering voorlas. Het werd goedgekeurd en in diezelfde vergadering werd besloten om statuten te ontwerpen voor een vereeniging voor bijbelverspreiding.
Van uit Bala bleef Ds. Charles, door briefwisseling met
het bestuur van het Traktaatgenootschap, invloed uitoefenen op de oprichting der vereeniging. Hij was het, die het
plan opperde om de bijbels niet gratis te geven, maar ze
goedkoop te verkoopen, opdat ze meer gewaardeerd zouden warden.
Daar de bestuursleden van het Traktaatgenootschap
gevoelden, dat zij tot verwezenlijking van het plan de
hulp noodig hadden van invloedrijke personen, werd het
jaar 1803 geheel besteed met deze te winnen en om de uitwerking of te wachten van het door Ds. Hughes opgestelde geschrift. Al had dit niet het resultaat, dat er van
verwacht was, het andere werk slaagde uitnemend.
In de nabijheid van Battersea, waar Ds. Hughes predikant was, lag het dorp, waar de heeren Sharp en Wilberforce woonden, welke reeds groote vermaardheid verkregen hadden door hun pogingen om tot afschaffing van de
slavernij te komen. Daar woonde ook het parlementslid, de
heer Grant. Deze drie werden door Ds. Hughes voor de zaak
gewonnen.
Door cleze mannen en de bestuurders van het Traktaat-
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genootschap werd een uitnoodiging voor een vergadering
tot oprichting van een bijbelgenootschap opgesteld, onderteekend, en verzonden aan alien op wier belangstelling
men hopen kon.
Deze vergadering werd gehouden op 7 Maart 1804, en
bezocht door ongeveer 300 personen. Zij werd geleid door
den heer Sharp, die met enkele anderen het doel der vergadering uiteen zette. Daarna toonde Ds. Steinkopf, die
pas van een refs naar het vasteland teruggekeerd was, op
roerende wijze aan, dat daar de bijbelverspreiding hoog
noodig was. Ds. Owen lichtte de opgestelde statuten toe
en verdedigde deze, waarna zij werden aangenomen. Aan
de vereeniging werd de naam gegeven : „Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap". Er werden Eere-voorzitters,
ook van buiten de staatskerk benoemd.
Voordat de eerste algemeene vergadering op 2 Mei 1804
gehouden werd, werden Lord Teighmouth, Oud-Gouverneur-Generaal van Engelsch-Inclie, en de Bisschop van
Londen als vrienden voor het Genootschap gewonnen.
Beiden hebben er later veel voor gedaan. Op die vergadering sprak de heer Wilberforce een gloedvolle rede uit in
het belang der bijbelverspreiding.
Lord Teighmouth werd de eerste president van het genootschap. Als eerste secretarissen werden gekozen de
predikanten Hughes, Owen en Steinkopf. De bankier
Thornton was de eerste penningmeester.
De eerste bijbel, dien het genootschap uitgaf, was een
vertaling in het Welsh, gedrukt onder toezicht van Ds.
Charles. Toen de eerste zending van deze bijbels in Bala
aankwam, haastten zich personen van binnen en buiten de
stad om er een in bezit te krijgen. De jongelieden gebruikten een gedeelte van den nacht om hem te lezen, en de
boeren namen den bijbel mede naar het land om hem in
hun schafttijd te kunnen onderzoeken.
In alle oorden der wereld, waar de Engelsche taal gesproken werd en waar Engelsche zendelingen arbeidden,
zorgde het genootschap weldra voor de Bijbelverspreiding.
Als buitenlandsch secretaris stelde Ds. Steinkopf zich
op de hoogte met den toestand van de bijbelschaarschte in
het buitenland en stichtte op v4e1 plaatsen hulpgenootschappen, die zich ontwikkelden tot zelfstandige bijbelgenootschappen, of naast het Britsche Genootschap door
verspreiding van bijbels in de landstaal, die in Engeland
gedrukt werden, vele jaren bleven voortwerken, zooals ook
in ons land geschied is. In den laatsten tijd trekt het zich
steeds meer van het Europeesche vasteland terug.
Door zijn aandrang zijn in het begin van de vorige eeuw
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het Nederlandsche, Fransche, Wiirttemburgsche, Pruisische, Saksische, Bergsche, Zwitsersche, Deensche, Gothenberger en Stokholmer Bijbelgenootschap ontstaan.
Sommige dezer hebben in den eersten tijd van hun bestaan aan verschillende aanvallen van bestrijders blootgestaan. Personen, die tegen het zendingswerk gekant waren, verzetten zich tegen de uitgave van bijbels in de Indische talen, en in 1824 noemde paus Leo XII de bijbelgenootschappen een pest, welk voorbeeld in 1864 door
paus Pius IX gevolgd werd. In den boezem van de hoof dbesturen is strijd geweest over de vraag, welke vertaling
men zou uitgeven en of de apokriefe boeken in de bijbels
dienden opgenomen te worden. In enkele genootschappen
heeft ook de splijtzwam gewerkt, omdat men leerstellige
bepalingen aan het lidmaatschap wilde verbinden, of omdat het hoofdbestuur naar de meening van sommige leden
niet conservatief genoeg was, wat uitliep op de stichting
van een nieuw genootschap naast het oude of op de uittocht van een aantal leden. Doch door dit alles heen hebben
de bijbelgenootschappen tot op den huidigen dag millioenen bijbels over de geheele aarde verspreid.
Een belangrijk huis voor Nederland en zijn kolonien staat
te Amsterdam, Heerengracht 366, het „Bijbelhuis", zooals
het als woning van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
genoemd wordt.
Vandaar worden bijbels verzonden naar veel plaatsen in
Nederland, naar enkele plaatsen in Duitschland, Belgie en
Prankrijk en naar onze Oost- en West-Indische kolonien.
Er is een groote bibliotheek van bijbels in velerlei uitgaven en talen en van zendingslectuur; daar komt het
hoofdbestuur van het Bijbelgenootschap telkens samen om
te spreken over bijbelverspreiding en alles wat daarmede
samenhangt en er wordt over den arbeid een groote administratie gehouden.
Dit huis is niet de eerste woning van het meer dan een
eeuw oude genootschap. VOOr het hiervan eigenaar werd,
had het een eigendom in de Warmoesstraat, doch dit voldeed niet aan de eischen, die men aan een Bijbelhuis moest
stellen. Eer het dit laatstgenoemde huis betrok, zetelde
het in een gehuurd huis en voor dien tijd heeft het jarenlang geen Bijbelhuis bezeten. Toen vergaderde het hoof dbestuur in een kamer van het stadhuis en in den allereersten
tijd van het genootschap in het Jorishof.
Nu ben ik in den ouden tijd verzeild geraakt, waar ik
moet zijn om van de oprichting van het genootschap te
verhalen. Op 23 Maart 1814 kwamen eenige heeren in de
consistoriekamer der Engelsche kerk te Amsterdam bijeen
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met de heeren I. J. Carp en Dr. Pinkerton van het Britsch
en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Door hen werd het
besluit genomen om een Nederlandsch Bijbelgenootschap
op te richten. Te Rotterdam is ook zulk een genootschap
opgericht en eveneens in andere groote en kleine plaatsen.
Op 8 Nov. 1815 werd in een vergadering tusschen deze
genootschappen een band gelegd en werden zij in het Nederlandsch Bijbelgenootschap vereenigd. Mr. W. F. ROell,
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken, werd
de eerste voorzitter. Het bestuur van het Amsterdamsche
genootschap werd hoofdbestuur.
Weldra werd de naam der plaatselijke genootschappen
veranderd in afdeelingen, en mogelijk gemaakt dat de leden
van het hoofdbestuur ook uit andere afdeelingen dan de
Amsterdamsche konden gekozen worden.
In het hoofdbestuur hebben steeds voorname personen en
predikanten uit allerlei kerkgenootschappen zitting gehad.
Thans is voorzitter de heer Jhr. H. L. Quarles van
Ufford te Amsterdam en penningmeester de heer A. Wellensiek te Hilversum. Eenige jaren heeft het zijn eersten
secretaris bezoldigd en daarna werd besloten, dat een
tweede secretaris zijn tijd en krachten aan het genootschap
zou wijden en hiervoor bezoldigd worden. Deze, de heer
L. J. van Wijk, is later aangesteld tot Algemeen-Secretaris,
en in 1924 werden tot toegevoegde secretarissen benoemd:
Ds. E. D. Boeke voor het binnenland, en de heer D. Siemons
voor het magazijnbeheer. In het bijbelhuis zijn verder
eenige assistenten en een concierge werkzaam
Het hoofdbestuur benoemt voor verschillende onderdeelen van het werk commission uit zijn leden en uit personen,
die aangaande het bepaalde onderdeel ter zake kundig zijn,
wat vooral noodig is voor de commission voor de nieuwe
uitgaven, voor den bijbeltekst en de jeugdcommissie. Een
Centrale commissie, bestaande uit de Commissie Binnenland van het Hoofdbestuur en afgevaardigden uit de Provinciale Commission, is voor eenige jaren ingesteld om met
den secretaris voor het binnenland de binnenlandsche actie
te bespreken en de middelen te beramen om deze uit te
breiden en te doen slagen. Aan haar arbeid is het te danken,
dat het aantal afdeelingen is vermeerderd en het genootschap intensiever werk verricht dan voorheen.
De leden van het genootschap kunnen afdeelingen
vormen, die het werk der bijbelverspreiding binnen
haar grenzen bevorderen en afgevaardigden naar de jaarvergadering des genootschaps kunnen zenden. Sinds eenige
jaren zijn in de organisatie ook opgenomen provinciale
commissies, die propageerend werk verrichten en waaraan

86
het te danken is, dat het aantal afdeelingen sterk is vooruitgegaan. Thans zijn er ruim 13o met circa 20.000 contribuanten.
Alle afdeelingen hebben een bibliothecaris, bij Wien de
bijbels vanuit het bijbelhuis of hoofddepOt binnenkomen
en die ze ter verspreiding of verkoop uitgeeft. In verschillende plaatsen zijn deptithouders van het genootschap gevestigd, die bijbels verkoopen. In enkele steden zijn hoof ddepots gevestigd, die de schakel vormen tusschen het bijbelhuis en de afdeelingen. Vanaf 1903 worden de bijbels ook
aan den boekhandel ten verkoop geleverd, en colportageen evangelisatievereenigingen worden eveneens door het
genootschap van bijbels voorzien.
Het groote doel van het genootschap is : den bijbel te
verspreiden, niet alleen in zijn geheel, maar ook in gedeelten, zonder kantteekening of uitlegging. In den aanvang
werden de bijbels aangekocht en verzonden aan de afdeelingen, die ze aan beltoeftigen uitdeelden. Later werd
bepaald, dat de bijbels liefst verkocht moesten worden,
wat tegen verminderden prijs mocht geschieden. Dit beshift werd genomen, omdat men in den regel meer waarde
hecht aan iets dat gekocht is, dan aan iets dat men gratis
ontvangen heeft. De gratisverspreiding werd echter niet
verboden.
Om bijbels te kunnen verspreiden moest het genootschap
ze ook hebben. In de bijbels, die het aankocht, waren
veel drukfouten. Daarom, en om tegen een lagen prijs de
bijbels te kunnen verkoopen, werd in 1843 besloten ze zelf
uit te geven. Een eerste uitgave, met veel moeite en zorg
samengesteld, die ingericht was „naar de thans meest gebruikelijke taal en spelling", vermocht niet de goedkeuring
van het publiek te verwerven. Vooral het woord „Neer"
gaf veel aanstoot en ook de veranderingen van ouderwetsche, ingeburgerde woorden waren voor veel bijbellezers
uit den booze. Hierdoor slonk de verkoop zeer sterk en
kreeg het genootschap een slechten naam, waarom besloten
werd de bijbel „in de thans gebruikelijke spelling" uit te
geven en alleen eenige verouderde woorden te veranderen.
Deze bijbel werd in verschillende formaten, sommige
met inhoudsopgave aan het hoofd der bladzijden, andere
met aanduidingen van de gelijkluidende plaatsen, uitgegeven. Hiernaast worden nog de Luthersche en de Leidsche vertaling verkrijgbaar gesteld. Voor blinden worden
in Brailleschrift enkele boeken en aparte hoof dstukken
des bijbels verstrekt. Het Braille- Nieuwe Testament is
bijna volledig.
In de Oost- en West-Indische talen gaf het genootschap
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bijbels uit, Welke door zendelingen en taalgeleerden in die
talen waren overgezet. Om taalkundigen te verkrijgen heeft
het meermalen jongelingen opgeroepen om opgeleid te worden voor het werk der bijbelvertaling in de Indische talen.
Na hun opleiding werden dezen naar Indie gezonden om tot
voornoemd doel werkzaam te zijn. Wijlen Dr. N. Adriani
is de meest bekende van deze afgevaardigden. Aldus werd
het mogelijk aan verschillende volken in onze kolonien
den bijbel in hun eigen taal en letterschrift te geven.
Bijbelvertaling voor en bijbelverspreiding in Indie komt
ook ten goede aan de inwendige zending, want het geschiedt
in het belang van de christenen, die er reeds eeuwenlang
zijn en die er nog komen zullen, opdat dezen ook het Woord
des levens zullen lezen. Doch het werk van het genootschap in Indie komt vooral ten goede aan de uitwendige
zending. Het genootschap verricht dus dubbel werk, naar
binnen en naar buiten.
Het genootschap bewerkte ook, dat in Oost-Indie een
Zendingsconsul geplaatst werd, die aldaar de schakel
is tusschen de regeering en de zending en zeer verdienstelijk werk voor deze laatste verricht.
Ook de Roomschen werden in den loop van den tijd niet
vergeten. Voordat Paus Pius IX de bijbelgenootschappen
vervloekt had, waren er in het buitenland vrome priesters,
die het werk der bijbelverspreiding zelf ter hand namen
of steunden, ja zelfs daarvoor een nieuwe bijbelvertaling
bewerkten. Hieraan is door het genootschap steun verleend. Maar ook aan de eigen Roomsche landgenooten
werd gedacht. De Vlaamsche bijbel van Mourentorf werd
herdrukt (omdat deze voorzien was van de kerkelijke
goedkeuring), om onder hen verspreid te worden.
In 1926 werd een voorstel om over te gaan tot de uitgave van een nieuwe Nederlandsche bijbelvertaling in de
jaarvergadering besproken en werd aan het hoofdbestuur
opgedragen deze zaak in studie te nemen ; het benoemde
een commissie hiervoor, die het tot stand komen van een
nieuwe vertaling bevordert.
In 18go werden de broeders M. Smallegange en C. A.
Pieters tot colporteurs van het genootschap aangesteld
Aanvankelijk werd dit door sommige afdeelingen en den
boekhandel niet noodig geacht, maar zij hebben een groot
gedeelte van ons land bewerkt en wisten veel bijbels te
plaatsen. De tweede is overleden. Thans zijn vanwege
enkele provinciale commissies en afdeelingen nog eenige
colporteurs hier en daar werkzaam.
Door het hoofdbestuur werden aan personen, die door
brand of watersnood uit hun huizen verjaagd waren en
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axles verloren hadden, eveneens bijbels verstrekt.
Naar Duitschland worden bijbels gezonden, opdat de arbeiders uit ons land, die aldaar werken, deze kunnen bekomen. Tijdens den Boerenoorlog werden ook bijbels naar
de krijgsgevangenen en vrouwenkampen gezonden.
Tijdens de laatste mobilisatie werden door den toemaligeri voorzitter van het genootschap, den heer E. Rene van
Ouwenaller, dikwijls in gezelschap van den heer C. Tabak,
Alg. secr. van het Nederl. Jongelsverbond, bijbels verspreid
onder de gemobiliseerden van leger en vloot. Dezen
werden per auto bezocht in forten, kampen, kazernes,
kwartieren, wachtposten en op de schepen. Eerst werd een
toespraak tot de verzamelde militairen gehouden naar aanleiding van een bijbeltekst of een kernachtig motto, waarna hun gelegenheid gegeven werd een bijbel te ontvangen.
Meestal werden de bijbels aangenomen, zonder dat eenige
spot gehoord werd.
Door enkele afdeelingen zijn ook Zondagsscholen en
scholen voor ouderen gesticht, waar men bijbelkennis kon
verwerven, en waar aan hen, die niet lezen konden, onderwijs gegeven werd, opdat zij den bijbel zouden kunnen
lezen. Een afdeeling richtte zelfs een naaischool op, een
andere had een bijbelkraam op de markt en een derde
een leesbibliotheek.
Een belangrijken evangelisatiearbeid hebben afdeelingen verricht door bijbels onder gevangenen, militairen en
zeelieden te verspreiden. Dit werd meestal door de leden
dier afdeelingen persoonlijk gedaan, zoodat niet slechts een
bijbel uitgereikt werd, maar een opwekking tot lezing en
een eenvoudige evangelieverkondiging daarbij werd gevoegd. 0.a. werden in 1870 te Zeist onder 1200 ingekwartierde manschappen, die door den Fransch-Duitschen oorlog op weg naar de grens waren, na een voor hen, door Ds.
Nahuys, gehouden preek, 700 bijbels verspreid.
Opdat de gekochte en verspreide bijbels zullen gelezen
worden, heeft het hoofdbestuur zich in verbinding gesteld met het bestuur van den Bijbelbond en daarvan vetkregen, dat het den rooster van dien bond in de trouwbijbels mag leggen, terwijl het Nederlandsch Luthersch
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending verlof gaf
van den door hem uitgegeven bijbelgids de nieuwe bijbels
te voorzien.
Het hoofdbestuur zorgde dat het werk van het genootschap en van de buitenlandsche bijbelgenootschappen alom
in ons land bekend werd, eerst door de uitgave van de „Berichten betrekkelijk de Bijbelverspreiding" en daarna van
het tijdschrift „ZaaiIng en Oogst". Ook wordt elk jaar een
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groot en een klein jaarverslag uitgegeven. De jeugdcommissie zorgt, dat de jeugd in aanraking met het genootschap komt door elk jaar door middel van zondagsscholen,
jeugdvereenigingen en dagscholen kleine boekjes over
den bijbel en zijn verspreiding aan de kinderen uit to reiken.
Verder zijn steeds tot op den huidigen dag, opwekkende
redevoeringen in veel plaatsen van ons land gehouden,
waarin verslag van den toestand van het genootschap
werd uitgebracht en het werk der bijbelverspreiding der
gemeente werd aanbevolen.
Ten slote nog eenige getallen, die zeggen welk een reusachtig werk door het genootschap is verricht. In 1894 was
de verkoop der kerkboekjes tot het hoogste cijfer gestegen.
Deze bedroeg in dat jaar 6348o exemplaren. Daarna is dit
getal minder geworden en is de uitgave hiervan gestaakt.
In 1928 zijn verspreid 61.613 geheele bijbels en 86.577
bijbelgedeelten.
Uit deze cijfers blijkt dat het Nederlandsche yolk nog
een bijbellezend yolk is, ja, dat veel bijbels nog van het
lezen verslijten. Anders zou de verkoop elk jaar niet zoo
groot kunnen zijn. De kerkeraden zijn zeer getrouwe afnemers van bijbels, want in de meeste gemeenten blijft het
uitreiken van een trouwbijbel nog in stand. Ook op veel
Christelijke- en Zondagsscholen wordt aan de leerlingen,
die deze verlaten, een bijbel medegegeven.
Het bijbelgenootschap verricht gezegend werk en het
heeft de heerlijke belofte: Gods Woord zal niet ledig tot
Hem wederkeeren. Het ziet reeds veel vrucht op zijn arbeid. Wie hieraan mede wil werken of dezen arbeid wil
steunen, geve zich als lid aan de afdeeling ter plaatse op,
of, indien daar geen afdeeling is, stelle zich in verbinding
met het Bijbelhuis.

HOOFDSTUK IX.
DE VEREENIGING TOT COLPORTAG.E
EN EVANGELISATIE INZONDERHEID
IN DE DRIE NOORDELIJKE
PROVINCIEN.
In het noorden van ons land is de kerkelijke en geestelijke toestand heel anders dan in de zuidelijker streken. In
Groningen kwam de Groninger richting op, die de baan
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effende voor het modernisme. In Friesland ontstonden, temidden van de rechtzinnige, vrijzinnige gemeenten en
kwamen haarden van de sociaal-democratie, waaruit deze
zich in die provincie verspreidde. In Drente kwam een
veenkoloniale bevolking te wonen, die ver van de Kerk
leefde, terwij1 ook daar vele vrijzinnige gemeenten waren.
Enkele voorbeelden kunnen aantoonen, hoe noodig in het
noorden gecolporteerd en geevangeliseerd moest worden.
In zeker dorp was de pastorie verhuurd aan den dokter.
Toen een colporteur zijn verwondering hierover uitsprak,
werd hem gezegd: „Wij hebben toch heel wat meer aan
een dokter dan aan een domine". Bij een gesprek over
een predikant, die een nieuwe standplaats had gekregen,
werd de vraag gedaan, hoe hij daar beviel, waarop ten antwoord werd gegeven : „Vrij goed, maar hij spreekt rijkelijk veel over het Opperwezen." Een colporteur was eens
in een huis aanwezig, toen de huisvader van een begrafenis
thuiskwam met de uitdrukking : „Die vent ligt er weer
onder en zal wel niet meer opstaan." De colporteur opperde bedenkingen en de man zeide : „Meneer, dood is
dood. Hier in de gemeente zijn er nog maar enkelen, die
gelooven aan God en een leven na dit leven, maar dat
zijn de minder ontwikkelden." Genoeg om aan te toonen,
dat dit veld niet braak mocht blijven liggen.
In Drente heeft de heer L. R. J. A. Roosmale Nepveu,
in zijn qualiteit van voorzitter der Ned. Ev. Prot. Ver., met
de evangelisten Meeuwenberg en Wesseldijk in de jaren
1883 en 1884 het evangelie aan de boeren- en veenbevolking in keukens en schuren gebracht. Zij bemerkten toen
den nood, waarin vele zielen verkeerden, en meenden, dat
het evangelie allereerst door bijbelcorportage in Drente
gebracht moest worden. Daarom hebben de heeren Roosmale Nepveu, Ds. M. Beversluis, predikant te Sleen, en
D. Meeuwenberg, evangelist te Emmen, een Commissie voor
Colportage gevormd, die in 1888 J. Kanon als colporteur
aanstelde. In hetzelf de jaar werd deze commissie
omgevormd tot de Vereeniging tot Colportage en
Evangelisatie in de drie Noordelijke Provincien, die
als grondslag aannam de openbaring van God in Jezus
Christus naar de Heilige Schriften en zich niet op een
kerkelijk standpunt stelde. Eerst werden alleen Drente en
de Zuid-Oosthoek van Friesland bearbeid, later ging men
laatstgenoemde provincie geheel en ook de provincie Groningen bewerken, omdat daar de geestelijke toestand
gezien werd als hierboven beschreven is. In 1917 werd in
de statuten bepaald, dat de vereeniging haar arbeid ook
verder dan deze drie provincien zou kunnen uistrekken.

Ot

ne heer Roosmale Nepveu was de vader van deze vereeniging en is vanaf haar oprichting tot aan zijn dood haar
voorzitter geweest. Hij was gepensioneerd kolonel en adjudant in buitengewonen dienst van Koning Willem III,
en had met Prins Frederik veel Europeesche hoven bezocht. Op middelbaren leeftijd was hij tot bekeering gekomen en van dien tijd of gaf hij zich aan de zaak des
Heeren. Hij was reeds op gevorderden leeftijd gekomen,
toen hij de straks genoemde evangelisatietochten in Drente
maakte. Ook daarna vertoefde hij daar menigmaal. Dan
trad hij met evangelisten en colporteurs de primitieve
Drentsche woningen binnen, waarbij hij zich diep moest
bukken, omdat de deuren laag waren, en dikwijls op vuile
stoelen moest zitten, omdat in dien tijd het Drentsche yolk
verre van helder was. Maar hij lette daarop niet, want hij
kwam om te spreken van zijn Heiland en bij de menschen
aan te dringen, dat zij Hem ook zouden gaan dienen.
Hierbij verrichtte hij zelf dikwijls colporteurswerk.
Den colporteurs stond hij als een vriend terzijde en in
zijn brieven aan hen ontvingen zij goeden raad, bemoediging voor hun moeilijken arbeid en troost, wanneer zij
teleurgesteld waren. In zijn kamer regelde hij hun werk
en zocht hij nieuwe wegen om den arbeid der vereeniging
doeltreffend te maken. Toen hij door de kwalen van den
ouderdom zich niet meer op zijn actieve wijze met het
werk der vereeniging kon bemoeien, wilde hij uit het bestuur treden, doch zijn medebestuurders wilden hiervan
niet hooren, en daarom bleef hij op zijn post, totdat hij
in 1903 inging in de rust, die overblijft voor het yolk van
God.
Een ander ijverig bestuurslid, dien wij ook niet zonder
meer voorbij mogen gaan, was de heer G. Jacobs te Meppel,
die 33 jaren de vereeniging mede heeft bestuurd en,
daar hij in het hart van Drente woonde, telkens met de
colporteurs in aanraking kwam. Hij was, omdat hij de
Drentsche toestanden zoo goed kende, de man, die de colporteurs voorlichtte, zijn medebestuurders den weg wees
en allerlei zaakjes voor de vereeniging recht zette.
De eerste colporteur der vereeniging, J. Kanon, heeft
die betrekking niet gezocht. Toen er door de Commissie
voor Colportage in 1888 te Meppel over de aanstelling van
een colporteur gesproken werd, hoorden de leden daarvan
door het raam een venter op de straat zijn waren luidkeels
aanprijzen. Daarop zeide een hunner: „De man, die daar
roept, moeten we er voor hebben. Dat is Jan Kanon." Zoo
heeft God, door Zijn leiding, hem colporteur gemaakt. Hij
was de eenvoud zelve, daarbij een hartelijk persoon en een
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blijmoedig christen. In zijn arbeid als colporteur was hij
ijverig, flink, gevat, getrouw in alles en bovenal een man
des gebeds.
Met zijn bijbeltasch is hij geheel Drente doorgetrokken
en in zijn laatste levensjaren heeft hij vanuit Hoogezand
een groot gedeelte van de provincie Groningen bewerkt.
Hoewel hij in die jaren een zwak lichaam had, maakte hij
te voet toch nog groote tochten. Door grimmige gezichten liet hij zich niet afschrikken, door zijn kalm optreden
wist hij toornige menschen tot bedaren te brengen, en wanneer men dacht, dat men hem door een redeneering of een
vraag vastgezet had, kon hij zich door zijn gevatheid er
uit redden. Duizenden bijbels heeft hij verkocht en zijn
woorden zijn voor menigeen tot zegen en troost geweest.
Hij heeft niet alleen gecolporteerd, maar ook in vele
boerenkeukens bijbellezing gehouden. Hij, die weinig geleerd had, maar door God in de geestelijke dingen ingeleid
was, verklaarde op een eenvoudige wijze den bijbel en gaf
daarbij treffende toepassingen. Het is geen wonder, dat de
keukens, waar hij sprak, volgepropt waren met menschen.
Dikwijls eindigde hij de samenkomst door met zijn diepe,
trillende stem een christelijk lied te zingen, waardoor zijn
hoorders machtig werden aangegrepen. Gaarne zong hij
dan, meteen kloppende tegen den wand:
In de stille nachtlijke ure
Hebt gij 't niet gehoord,
Hoe de Heiland aan komt kloppen,
Altijd, altijd voort?
Ook op kermissen en jaarmarkten trachtte hij zijn bijbels te verkoopen, en, indien hij er kans toe zag, de bezoekers over Jezus te spreken. Toen hem dit laatste eens
door den veldwachter verboden werd, vroeg hij, of hij dan
zingen mocht. Dit kon hem, omdat men hier en daar zingen
hoorde, niet verboden worden. Hij begon te zingen, en
binnen korten tijd stonden honderden menschen om den
man, die het evangelie zong. Waar hij, vooral in Drente,
zooveel ellendige gevolgen van de drankzonde zag, bond
hij ook hiertegen den strijd aan en wist velen over te halen
tot de geheelonthouding. Dezen werden zijn warme vrienden
en vulden menigen avond zijn huis, waarin hij hen op een
christelijke en onderhoudende wijze bezig hield. In 'goo
is hij overleden.
De vereeniging heeft haar colporteurs altijd een plaats
aangewezen van waaruit zij hun arbeid moesten verrichten, en hun die terreinen in bearbeiding gegeven, waar
verval in den godsdienst of onkunde daaromtrent gevonden
werd. Diir moesten zij pioniersarbeid verrichten.
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De colporteurs warden eerst op proef in dienst genomen
en gesteld onder de leiding van een oud-colporteur. Wanneer zij geschikt blijken, wordt hun op een ander terrein
zelfstandig werk gegeven, dat zij onder toezicht van een
predikant verrichten. Hebben zij een streek afgewerkt, dan
worden zij naar een andere verplaatst om daar opnieuw te
beginnen. Eens per maand brengen zij verslag van hun
werkzaamheden en bevindingen uit aan let bestuur der
vereeniging. Toen de vereeniging tien jaren bestond, had
zij reeds elf colporteurs in haar dienst. Dit getal is met
eenige schommelingen gedaald en bedraagt thans drie.
De jaarvergaderingen der vereeniging zijn meestal te
Meppel gehouden. Dan zijn altijd de colporteurs tegenwoordig. Vroeger, toen er meer colporteurs waren, die in
de streken waar zij gestationneerd waren niet aan het H.
Avondmaal konden deelnemen, ging de viering hiervan en
een ure des gebeds aan de vergadering vooraf. Thans geschiedt dit niet meer. Er is een tijd geweest, waarin deze
vergaderingen druk bezocht werden, maar tegenwoordig
is de belangstelling niet zoo groot. Vroeger werd door
het bestuur een jaarverslag uitgegeven ; in de plaats hiervan verschijnt thans na elke jaarvergadering een klein
blaadje, dat de vrienden der vereeniging op de hoogte
brengt met haar toestand en arbeid. Dr. J. R. Slotemaker
de Bruine is haar voorzitter en Dr. K. Sonies te Stadskanaal haar secretaris.
Een colporteur is, volgens de beduidenis van dit woord,
iemand die met een tasch om den hals rondgaat. Vroeger
kon men hem loopende, en thans fietsende ontmoeten. In
zijn tasch heeft hij niet alleen bijbels, maar ook gedeelten
daarvan, benevens psalm- en gezangboekjes en traktaatjes.
Ook werkt hij met de Blijde Boodschap en op het eind van
elk jaar worden door hem christelijke scheurkalenders verspreid. Aldus komt men met de colportage op het platteland tegemoet aan de gewoonte der menschen om allerlei
dingen, die zij noodig hebben, aan de deur te koopen. Juist
in de streken, waar de colporteurs van deze vereeniging
rondgaan, zijn vele huizen zonder bijbel. Zij, die daar
wonen, koopen hem niet uit eigen beweging, maar wanneer
de colporteur er mee komt en hem aanprijst, besluiten zij
tot aanschaf f en.
Maar het is den colporteur niet alleen te doen om bijbels
en kerkboeken te verkoopen, door zijn arbeid wil hij ook
evangeliseeren. Bij de aanprijzing van den bijbel vertelt
hij ook wat daarin staat. Dit is voor velen noodig, want
degenen, die hem niet gelezen hebben, weten weinig omtrent zijn inhoud en hebben daarover eigenaardige mee-
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ningen. Wanneer de colporteur aan het vertellen is, raakt
hij als vanzelf ook den godsdienst en de zielsbehoeften
der menschen aan, en dan tracht hij een wegwijzer te zijn
naar de enge poort.
Hij laat zich bij zijn bezoeken aan de huizen dus niet
afschepen met de woorden : „Koopman, ik heb niets noodig." En wanneer hij na veel sprekens zijn waar niet kwijt
kan, dan geeft hij een traktaatje of een Blijde Boodschap,
in de hoop, dat die lectuur nog iets goeds zal uitwerken.
Door zijn woorden kan hij dikwijls sluimerende geestelijke behoeften opwekken, welke er dan toe leiden, dat men
een bijbel koopt en dien gaat lezen. In de streken, waar
vrijzinnigen, onverschilligen en onkundigen wonen, treff en
de colporteurs ook menschen van andere geestesrichting
aan, die vroeger, toen zij nog in het ouderlijk huis waren
of in een orthodoxe gemeente woonden, ter kerk gingen,
maar dit om hun omgeving, of omdat zij daar geen rechtzinnigen predikant kunnen hooren, nagelaten hebben. Bij
hen vinden de colporteurs meestal een gul onthaal en kunnen zij het geestelijke vonkje, dat bijna gedoofd is, weer
wat aanblazen, zoodat kort na het bezoek een of meer
leden van zulk een gezin naar een naburige orthodoxe gemeente ter kerk gaan.
Wanneer een colporteur het hem aangewezen arbeidsveld heeft afgereisd, is zijn werk daar echter niet afgedaan
en wordt hij nog niet overgeplaatst. Dan begint hij de menschen, bij wie hij geweest is, en ook hen, die een bijbel
van hem gekocht hebben, weer te bezoeken. Dan is hij
voor hen een bekend persoon geworden en mag hij bij
sommigen bemerken, dat zijn aanprijzing van den bijbel
en de aansporing om God te gaan zoeken, invloed op hen
uitgeoefend hebben. Ook moet hij bij hen, die een bijbel gekocht hebben, allerlei vragen omtrent dat boek, God en den
godsdienst aanhooren, die hier van twijfel en daar van
belangstelling getuigen. Voor dezen moet hij dan weer de
wegwijzer naar God zijn.
Wanneer een venter langs de huizen gaat met zijn
waren, kan men hem over den prijs en de kwaliteit daarvan
dikwijls druk hooren redekavelen met de huisvrouwen.
Maar de colporteur komt niet met dingen, die voor huishoudelijk gebruik noodig zijn, en hij komt niet om met de
vrouwen alleen te handelen. Zijn bedoeling is om het geheele huisgezin tot zegen te zijn, en omdat hij bijbels
verkoopt, moet de huisvader, als deze in of bij huis is,
aan den koop te pas komen. Zoodoende krijgt hij met meer
personen te doen dan een gewone venter en claarom °ridervindt hij ook meer,
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Allereerst bemerkt hij omtrent de kerkelijke en geestelijke dingen veel onkunde, die uitgesproken wordt en
weerlegd moet worden. De misvattingen, die velen omtrent
het werk der colporteurs en de houding van het christendom tegenover de sociale nooden hebben, zijn legio, en
moeten door den colporteur recht gezet worden. Een tweetal uiteenloopende voorbeelden kunnen dit bewijzen.
Een colporteur ontmoette in het veen een arbeider met
zijn zoontje, die bezig waren aan het turf kruien. Hij bood
den vader een traktaatje aan, wat geweigerd werd met de
woorden: „Ik heb geen tijd om die dingen te lezen en ik
kan maar niet met niets doen aan den kost komen, zooals
jelui, colporteurs". Toen liet de colporteur zien, dat hij
ook werken kon en het werk van anderen verlichten wilde,
door tot het zoontje te zeggen : „Geef hier die kruiwagen".
Een paar vrachten vervoerde hij. Daarna bood hij het traktaatje weer aan, dat toen aangenomen werd.
Een andere colporteur vroeg een vrouw, of zij een
bijbel had. Neen, zij had dien niet. Hij bemerkte, dat zij
weinig van den godsdienst afwist en ging haar uiteenzetten, wat een bijbel is en wat zij daaruit leeren kon. Toen
zeide zij : „Zulk een boek heb ik niet, maar ik heb toch een
boek, dat ik niet graag zou willen missen. Daarin lees ik
veel, en als ik daarmee bezig ben, kan ik bijna niet uitscheiden. Mijn buurvrouw heeft er vijftig centen voor geboden, maar nog voor geen gulden wil ik het missen".
Dit maakte den colporteur nieuwsgierig en deed hem vragen, of hij dat boek mocht zien. De vrouw haalde het
tevoorschijn, en het bleek te zijn — een Nieuw Testament
van een kwartje.
Niet alleen tegen de onkunde hebben de colporteurs te
kampen, maar zij moeten ook tegenstand verduren. Op
de eene plaats worden zij met toornige blikken aangezien
en van de deur gewezen, op een andere plaats moeten zij
spottende woorden over God en den godsdienst hooren ;
elders, waar tegenspoed of krankheid is, vinden zij toorn
tegen God, die als de liefdelooze gezien worth; ergens
anders tracht men hen met vragen te verstrikken en in
sommige gezinnen hooren zij de vromen belasteren. Maar
zij laten kalm die stormen over zich heengaan en als de
spreker of spreekster uitgeraasd is, nemen zij het woord
om bedaard het uitgesprokene te weerleggen, en dan wordt
door de uitgeraasden ook naar hen geluisterd. Soms gebeurt
het dan, dat men een bijbel van hen koopt.
In den zomer, wanneer de mannen en de vrouwen
samen op het veld of in het veen bezig zijn, tracht de colporteur in de schafttijden of bij het koffiedrinken bij de
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menschen te komen, en dan gaat hij bij hen zitten, niet
zoozeer om hun bijbels te verkoopen, maar om een vriendelijk praatje te houden, dat eindigt met de opwekking om
het heil hunner ziel niet te verwaarloozen. De colporteurs
trachten ook op de kermissen en de jaarmarkten een
plaatsje te veroveren. Dikwijls kan men hen daar aantreffen achter hun tafeltjes met boeken en andere lectuur,
het yolk toesprekende of traktaatjes uitdeelende. En de
menschen, die geen colporteurs aan huis krijgen en geen
boekwinkel ingaan om een bijbel te koopen, schaffen er
zich daar een aan.
Wanneer de colporteur op zijn terrein wat thuis geraakt
is, tracht hij nog meer te doen dan te colporteeren. Hij
heeft bij zijn bezoeken, zooals wij reeds gezien hebben,
zoekende zielen en verstrooide belangstellenden, en daarbij
ook zieken gevonden, die hij wat meer bezoekt dan de
anderen. Wanneer hij een buurt aantreft, waar men van de
prediking van den Christus naar de Schriften verstoken is,
tracht hij een kamer, schuur of werkplaats te vinden,
waarin hij een eenvoudige evangelieverkondiging kan houden. Als de gelegenheid hiervoor gevonden is en de samenkomst plaats heeft, overtreft het aantal hoorders dikwijls
de verwachting van den colporteur. Op zulke samenkomsten gaat het zeer primitief toe, maar toch wordt er zegen
genoten.
Het gaat echter niet altijd gemakkelijk om er een gelegenheid voor te vinden. Sommigen, die hun kamer wel
daarvoor willen geven, kunnen dit niet doen, omdat zij te
klein is ; anderen, die een geschikt vertrek hebben, durven
dit uit menschenvrees niet ter beschikking te stellen. En
bij zijn zoeken moet de colporteur menige uitvlucht hooren.
Wanneer een geschikt vertrek gevonden is, breekt soms de
vijandschap der tegenpartij los, worden de ruiten met steenen gebombardeerd, of de menschen die er waren, met
spot vervolgd.
Eens heeft een colporteur in een beruchte streek een
herbergzaal gehuurd om daarin bijbellezing te houden.
Geen enkele van zijn vrienden dorst hem daarheen te vergezellen, omdat men gedreigd had hem in het water te
zullen werpen en voorspeld had, dat er geen ruit heel zou
blijven. Hij ging toen alleen, in het vertrouwen dat God
hem beschermen zou. Zonder hinder mocht hij aan vijftig
personen het evangelie brengen. Dit was meer dan hij verwacht had. Maar nog meer was hij verrast, toen hij daar
de volgende week ruim honderd hoorders vond.
De colporteurs trachten oak de jeugd om zich heen te
verzamelen. Wanneer zij in een gemeente een groote buurt-
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schap vinden, waar geen Zondagsschool in rechtzinnigen
geest gehouden wordt, richten zij er een op. En als daar
geen jongelings- of meisjesvereeniging is, trachten zij ook
die in het leven te roepen. Wanneer zij zoo getoond hebben
het wel te meenen met het zieleheil der menschen, komt
men hen roepen om zieken te bezoeken en begrafenissen
te leiden. Vroeger werd door hen ook van den sciopticon gebruik gemaakt om bij mooie platen het evangelie te verkondigen. Als zij in hun vrijen tijd op hun kamer zitten,
bidden zij God om gaven en krachten voor hun moeilijken
arbeid en leeren velen hunner voor godsdienstonderwijzer
bij de Ned. Herv. Kerk. Zij, die de acte hiervoor verkregen hebben, zijn daarna als zoodanig of als evangelist
aangesteld.
In het noorden van ons land is door dezen arbeid veel
veranderd. Daar, waar de kerk bijna niet bezocht werd en
geen christelijke vereenigingen en Zondagsscholen bestonden, maar het herbergbezoek groot was en de jeugd zich
aan kaartspel en liederlijkheid overgaf, zijn door de bearbeiding der colporteurs de menschen wat meer de kerk
gaan bezoeken en de volkszonden wat minder geworden.
Hier en daar zijn evangelisaties gesticht door de personen,
die de bijbellezingen bezochten, en het getal rechtzinnige
predikanten is in het noorden grooter geworden.
Ook voor bijzondere personen is hun arbeid tot zegen
geweest. Bijbellezers en kerkgangers zijn gewonnen en
spotters met den godsdienst zijn tot bidders gemaakt. Van
het laatstgenoemde getuigt het volgende : Een colporteur
kwam in een gezin, dat met den godsdienst spotte. Wat
hij ook zeide, het werd met spot beantwoord. Ten einde
raad ging hij heen en liet in den melkkelder een traktaatje
vallen, dat getiteld was: „En dan?" Eenigen tijd later werd
de vader van het gezin ernstig ziek, en wenschte toen
dat genoemt traktaatje hem voorgelezen zou worden. Nadat dit gedaan was, zeide hij : „Indien het aldus is, loopt
het niet goed met mij af." De colporteur werd hiermede
in kennis gesteld en ging er weer heen. Hij werd als een
welkome gast ontvangen en de huisvader werd antlers tegenover God. Door tal van zulke ondervindingen harer colporteurs kan de Vereeniging getuigen, dat Gods Woord
niet ledig tot Hem wederkeert.

HOOFDSTUK X.
DE BIJBELVEREENIGING VOOR
NOORD-BRABANT EN LIMBURG.
Dat in Noord-Brabant veel Roomschen en weinig Protestanten wonen, is overbekend, en dat de ontwikkelde
Roomschen meenen, dat de kerk en de priesters het voor
hun ziel wel goed zullen maken, niet minder. Door
den invloed en de mystiek van de Roomsche Kerk, en
doordat deze kerk meer tijdelijke voordeelen biedt dan de
protestantsche kerkgenootschappen, krijgen in de zuidelijke provincien van ons land de protestanten eerder neiging om roomsch te worden dan ergens anders.
Ongeveer 1885 oordeelden dan ook enkele heeren, dat
aldaar de bijbel meer moest worden verspreid.
Zij spraken deze meening uit in een vergadering van de
Vereeniging voor Inwendige Zending in Noord-Brabant en
Limburg, en vonden daar algenieene instemming, waarom
het bestuur dier Vereeniging een commissie voor het
stichten van een bijbelvereeniging benoemde. Deze belegde
een vergadering van belangstellenden in deze zaak op 16
Juni 1885, waarin de Bijbelvereeniging voor Noord-Brabant
en Limburg gesticht werd, haar statuten vastgesteld en
haar eerste bestuursleden gekozen werden.
Spoedig werd door dit bestuur tot colporteur der vereeniging aangesteld L. Smallegange, en eenige maanden
later werd nevens hem J. Knappe benoemd. Thans zijn als
colporteurs werkzaam M. Hekelaar te Breda, die reeds 35
jaren in dienst der vereeniging is, R. Hallema en J. A.
Koppers, beiden te Sittard, en G. J. van Dulken.
Aanvankelijk werden de bijbels van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap verspreid, en toen het leek,
dat de afdeeling van dit genootschap in ons land zou
worden opgeheven, werd in het bestuur overwogen een
afzonderlijke afdeeling van het Nederlandsch BijbelgenootschaR op te richten, met het doel, de onveranderde uitgave van de statenvertaling te gaan verspreiden. Deze
laatste bepaling moest er bij gemaakt worden, om strijd in
den boezem van het bestuur te voorkomen, want enkele
bestuursleden waren niet gediend van de bijbels, die dit
genootschap uitgaf. Dat het juist te dien tijde besloot om
een nieuwe uitgave van de onveranderde statenvertaling in
den handel te brengen, kwam de vereeniging goed te stade.
Aan de vereeniging is de Canisius-vertaling van den bijbel
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voor verspreiding onder de roomschen aanbevolen, maar het
bestuur vindt deze niet geschikt, om de toegevoegde
nootjes. Dit is een vertaling van roomsche zijde, waarnaast nog andere bestaan, terwij1 in 1926 van harentwege
ook een „Leven van Jezus" is uitgegeven, wat er op
wijst, dat de roomschen den bijbel meer onder het yolk
willen brengen. Naast den bijbel worden ook kalenders door
de colporteurs der vereeniging verspreid.
Hoewel de vereeniging niet kerkelijk getint was en er
daarom voor haar in den doleantietijd geen reden bestond
om zich in den kerkelijken strijd te mengen, heeft de
doleantie toch tot eenige botsingen in den boezem van het
bestuur, onder de colporteurs, en tusschen het bestuur en
de colporteurs geleid, met dit gevolg, dat de voorgangers
en de leden der Gereformeerde Kerken zich allengs uit
haar teruggetrokken hebben, maar haar toch financieel
blijven steunen.
Door de exploitatie van de Limburgsche mijnen heeft die
provincie voor een deel een ander aanzien gekregen, want
kleine dorpen zijn tot machtige industrieplaatsen uitgegroeid. Daar is het aantal roomschen toegenomen, maar ook
dat der protestanten, en nevens hen vindt men daar buitenlanders, die tot hun eigen kerk blijven behooren, leden
van allerlei secten en een groot getal sociaal-democraten
en communisten. Hoewel voor de protestanten daar
groote kerken gebouwd zijn en de protestantsche zielenherders trachten hun schapen goed te hoeden en de verdwaalden van de kudde op te sporen, toch is naast dien herderlijken arbeid het pionierswerk, dat door bijbelverspreiding
verricht wordt, zeer noodig, en hierom heeft de vereeniging te Sittard twee colporteurs gestationneerd.
De colporteurs hebben een vaste woonplaats en bewerken van daaruit hun terrein. Wanneer zij naar een stad of
dorp gaan, kloppen zij aan elk huis en beproeven dan een
bijbel te verkoopen. Onderwij1 lezen zij een gedeelte daaruit
voor en verbinden hieraan een korte eenvoudige verklaring.
Zij hebben ook wel met den bijbelwagen gereisd en medegewerkt in de bijbeltent op de kermissen, maar dit leek niet
zoo doeltreffend als de beschreven methode. Ook werd in
den loop van den tijd besproken, of men naast den bijbel
nog andere christelijke lectuur zou verspreiden, of de colporteurs de orthodoxe gemeenten bij hun arbeid zouden
overslaan en of gratis-verspreiding van den bijbel gewenscht is, maar het bleef bij een bespreking van deze
vragen, want tot verandering van de wijze van arbeiden
leidde dit niet.
Aldus heeft de vereeniging gestreefd naar de bereiking
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van haar doel: den bijbel tot het yolk en het yolk tot den
bijbel te brengen. Het is niet haar doel om roomschen tot
proselieten te maken en haar colporteurs spreken zoo
weinig mogelijk over de kerken ; zij zijn propagandisten
voor de eene heilige algemeene Kerk.
De vereeniging bestaat van contribution, giften en legaten. De colporteurs willen gaarne in kerkdiensten en
andere samenkomsten mededeelingen over hun arbeid doen
en dan tevens een collecte voor de vereeniging houden. Zij
ontvangen een behoorlijke bezoldiging en wanneer zij oud
zijn, genieten zij pensioen.
Het woord van den Prediker : Werpt uw brood uit op het
water en gij zult het vinden na vele dagen, is bewaarheid geworden. Want de menschen, die zij bezocht hebben, ontmoeten zij soms eerst weer na vele jaren. En dan blijkt
het, dat het woord, bij het eerste bezoek gesproken, door
God gezegend is geworden voor de ziel, en dat roomschen
den gekochten bijbel, niettegenstaande het verbod van de
geestelijken, gelezen hebben en daardoor tot nieuw geestelijk leven ontwaakt zijn. Ook voor de eenzaam te midden
van de roomschen wonende protestanten, zijn zij tot zegen
geweest. Zij hebben hen vertroost en verkwikt, hen, die nog
niet met hun predikant in aanraking gekomen waren, met
dezen in contact gebracht, en sommigen hunner voor het
overgaan naar de Roomsche Kerk bewaard.

HOOFDSTUK XI.
DE VEREENIGING TOT VERSPRF4DING VAN DE HEILIGE SCHRIFT.
Niettegenstaande bij kerkelijke huwelijksinzegeningen
en op Zondagsscholen vele bijbels uitgegeven warden,
zij in de boekwinkels en de depots van het bijbelgenootschap te koop zijn en colporteurs er stad en land mee afreizen, zijn er schrikbarend veel gezinnen, die geen bijbel
bezitten. Zelfs onder de orthodoxen komt dit voor. In
gezinnen, waarvan een van de beide ouders nog wel eens
ter kerk gaat en de kinderen naar de Zondagsschool gezonden worden, is dikwijls alleen maar een kerkboek te
vinden. En in de gezinnen, die zonder God leven, en waar-
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van de leden naar kroeg en bioscoop of naar vergaderingen
van neutrale of sociaal-democratische vakvereenigingen
gaan, leeft men geheel zonder Gods Woord.
De bijbel is in de eerste plaats de geschreven openbaring
Gods, maar hij verspreidt ook licht over de sociale nooden,
bevat jubelliederen voor feesten en troostzangen voor tijden
van druk en rouw; hij zegt, wat de ware liefde en wellevendheid is en leert zijn lezers God danken voor voorspoed en
op Hem te vertrouwen in tegenspoed; hij kan wijs maken
tot zaligheid en heft menschenharten tot God omhoog.
Daarom moet hij onder ouden en jongen verspreid worden.
Dat is de taak der christenen, vooral van de geloovigen
onder hen, omdat het geloof is uit het gehoor, en het
gehoor door het Woord Gods.
Deze nood is gezien en die drang gevoeld door eenige
personen, die in 1913 de Vereeniging voor Bijbelverspreiding te Amsterdam opgericht hebben. Op aandrang van den
Amsterdamschen Armenraad en het Nederlandsch Bijbelgenootschap is haar naam veranderd en heet zij thans Vereeniging tot Verspreiding van de Heilige Schrift. Haar
adres is : Keizersgracht 328, Amsterdam. Haar grondsiag
is de Heilige Schrift, zijnde van de eerste tot de laatste
bladzijde het volmaakte, onfeilbare, door den H. Geest in.gegeven Woord Gods, geheel overeenkomstig de Belijdenisschriften van de Kerken der Hervorming. Zij verricht
een ander werk dan het Ned. Bijbelgenootschap. Dit wil
den bijbel tegen een lagen prijs onder ons yolk in den
handel brengen, maar de Ver. tot verspreiding van de H.
Schrift heeft zich tot doel gesteld bijbels, bijbelgedeelten,
wandteksten, tekstkaarten, kalenders en traktaatjes gratis
te verspreiden.
Zij zelf heeft hiervoor geen verspreiders, maar predikanten, evangelisten, stadszendelingen, huisvaders van militairen- en zeemanshuizen en alien, die door hun ambt of
betrekking in staat zijn de zooeven genoemde lectuur te
verspreiden, kunnen zich tot haar wenden en aanvragen wat
zij noodig hebben. Dit hebben in den loop der jaren velen
hunner gedaan, wat te bemerken is uit de advertenties in
de christelijke bladen, waarin hun bedankjes zijn opgenomen. Ook worden ze tegen lager prijs aan Zondags-

scholen enz. verstrekt ; het is echter verboden, ze te verkoopen. Aldus zijn bijbels en bijbelgedeelten gekomen
in vele huizen, waarin het Woord Gods nog niet was, in
kazernes en schaftlokalen, op schepen en in keeten, en in
vele handen, die het heilige boek nog nooit aanraakten. De
vereeniging heeft reeds duizendtallen bijbels en bijbelgedeelten verspreid. Op zeker Kerstfeest werden 24.000
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wandteksten door middel van de Zondagsscholen uitgedeeld.
God heeft zijn hand in de verspreiding. In arme gezinnen,
waar schraalhans keukenmeester was, kwamen kinderen
thuis met een tekst, die zij door middel van de Vereeniging ontvangen hadden en waarop stond : Werpt al uw
bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Daardoor werd de moed verlevendigd en geloof gewekt. In gezinnen, waar men moegedacht is over allerlei
raadsels, wordt soms, en dan niet toevallig, gegeven de
tekst: Komt herwaarts tot Mij, alien, die vermoeid en belast zijt, en 1k, zal u rust geven. Zoo worden zij op den
waren Rustaanbrenger gewezen — en gaan dan tot Hem.
In een cantine of schaftlokaal komt door middel van de
vereeniging te hangen de tekst: Wie Mij belijden zal voor
de menschen, zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, die in
de hemelen is. Dat wordt gelezen door mannen, die christelijk opgevoed zijn, maar uit menschenvrees meegedaan
hebben aan het ijdele gedoe van wereldsche menschen. Door
het lezen van dien tekst gaat het geweten spreken — en
op een stille plaats belijden zij hun zonden. In gezinnen, waar een bijbel gebracht is, wordt hij ter hand genomen, en menigeen, die zijn woorden in lang niet of nimmer
gelezen heeft, wordt tot in het diepst van de ziel ontroerd,
en men blijft hem lezen. God grijpt daardoor zielen vast.

HOOPDSTUK XII.
TWEE BIJBELBONDEN
In onze christelijke kringen wordt telkens aangeraden
den bijbel te lezen en te onderzoeken, en de christenen, die
den bijbel onder ongloovigen en roomschen verspreiden,
doen dit niet, opdat hij als een gewoon boek van het begin
tot het einde zal uitgelezen worden, of dat men er in zal
gaan grasduinen, maar wel, opdat men daaruit Christus zal
leeren kennen en door zijn inhoud gesticht en getroost zal
worden.
Men kan een bijbel bezitten, zonder eigenlijk te weten
wat er mede te doen. Vele bijbels, die bij huwelijks-inzege-
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ningen aan de jonggehuwden geschonken worden, komen
in een kast terecht en worden in het eerst een enkele maal
daaruit gehaald om er eens in te lezen, maar later worden
zij vergeten. Men kan er ook een bezitten en gebruiken,
maar er weinig aan hebben, omdat men er geen goed gebruik van maakt.
In menig gezin wordt een of meerdere malen per dag
door het hoofd des gezins in tegenwoordigheid van alle
leden daarvan een bijbelgedeelte voorgelezen. Voor hen,
die den geheelen bijbel kennen, behoeft niet gezegd te
worden, dat men bij die gelegenheden niet alles, wat daarin
staat, kan voorlezen, hoewel dit door de onkunde van den
voorlezer wel geschiedt. Voor eigen stichting kan men den
geheelen bijbel doorlezen en daarbij mediteeren, maar dan
juist leest men dikwijls • wat men wit en laat groote gedeelten ongelezen. Dan wordt men niet bijbelvast.
In den regel leest men bij de huiselijke godsdienst-oefeningen of voor zichzelf de eerste boeken van het Oude
Testament, het eerste gedeelte van Job, de Psalmen, Jesaja, de eerste hoofdstukken van Daniel, de Evangelien,
de Handelingen der Apostelen, eenige brieven van Paulus
en sommigen beginnen aan de Openbaring van Johannes,
maar staken daarmede, als zij er aan denken, dat dit boek
zwaar is om te verstaan.
Opdat men bij de voorlezing in het huisgezin geschikte
gedeelten zal hebben, men met den geheelen bijbel zal
kennis maken en hem systematisch lezen zal, is de Bijbelbond opgericht. Dit geschiedde aldus : Op aandrang van,
den heer F. B. Bishop werd in Engeland in 1866 een Vereeniging voor inwendige zending onder de jeugd gesticht, waarvan Miss Marston medewerkster werd, die
den heer Bishop aanraadde, elk jaar een lijst van korte
schriftgedeelten voor het dagelijks bijbellezen op te stellen, die te verspreiden onder de leden en daarmede
de jeugd tot het lezen der H. Schrift te brengen. Hierdoor
zou een band tusschen de bijbellezers komen, omdat zij
elken dag hetzelfde bijbelgedeelte zouden lezen, en hun
kon op die lijst tevens aangeraden worden om Zondags
voor elkaar te bidden.
Dit voorstel viel in goede aarde, want met Kerstmis van
het jaar 1878 werden uitnoodigingen verzonden om toe te
treden tot een Bijbelbond voor de Jeugd, en op 1 April
1879 kon de bond opgericht worden met ruim 6000 leden,
welk aantal in hetzelfde jaar tot 35.000 klom. Van toen of
heeft de bond zich steeds uitgebreid, niet alleen onder
de jeugd, maar ook onder volwassenen, en zijn werkzaamheid bepaalde zich niet alleen tot het Britsche Rijk, maar
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omvatte weldra vele landen. 'Mans wordt de rooster voor
het dagelijks bijbellezen in vele talen gedrukt en in 750.000
huisgezinnen in vele oorden van de wereld gebruikt.
De rooster is gedrukt op stevig papier, dat in drieen
samengeslagen is, en is aldus ingericlit:

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

Psalmen. Genesis. Matthews.
Matthews
I 1. 1.6
19. 1.3 1110. 16-31
2 2. 1-12 19. 12.29 2Z10.32 42 1 22.34-4€
3 3. 1.9 11
3 11. 1-15 2 23. 1-13
3 23. 23-39
4 4. 1.9
2Z21. 1.16 4 11. 16-30 4 24. 1-14
1-21
12.
5
5Z5. 1-13 3 21. 17-34
6 6. 1-11 4 22. 1-19 6 12. 22-37 5 24. 15-31
7 7. 1-18 5 23. 1-16 7 12. 38-50
8 8. 1-10 6 24. 1-14 8 13. 1-17 6Z24 32-51
9 9. 1-21 7 24. 15-31 9Z13.18-30 7 25. 1-13
Genesis. 8 24. 32-49 10 13.31-43 8 25.1430
11 13.44-58 9 25. 31-46
101 1. 1-19
Alle gebruikers van dezen rooster kunnen hiernaar elken
dag een klein bijbelgedeelte voorlezen in hun huisgezin.
Op de christelijke feestdagen wordt de betreffende feeststof, in de lijdensweken de lijdensstof en verder andere
bijbelgedeelten aangegeven, zoodat men in ongeveer
vijf jaren den bijbel doorkomt. Opdat de lezers een doeltreffend gebruik van den bijbel zullen maken, staan op de
achterzijde van den rooster de volgende vragen gedrukt:
Wat heb ik vandaag in den bijbel gelezen? Wat heb ik
betreffende mijzelf gelezen? Wat is er in het gelezene, dat
ik met Gods hulp moet navolgen? En welke zonden werden
genoemd, die ik moet bestrijden of ontvlieden? Wat belooft

God mij vandaag in zijn Woord? Vind ik in het gelezene
een gebed, dat ik ook bidden kan? Heb ik iets gelezen dat
ook ergens anders in den Bijbel voorkomt?
Ook wordt op den rooster het verzoek gedaan om elken
Zondagmorgen voor de andere gebruikers te bidden en
den bijbel biddende te lezen. Elk jaar wordt bovendien in
den vorm van een muurtekst een motto, bestaande in een
korte tekst, voor elk land in zijn eigen taal uitgegeven. Te
Londen, Wegmore Street 3-5, is het Centraal-gebouw van
den bond gevestigd, waarin de heer 3. H. Hubbard het
werk leidt.
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Reeds in 1882 werd ook Nederland in het werk van dezen
bond betrokken, want toen werd Mevr. M. C. Schoch-Gevers Deynoot tot secretaresse voor ons land aangesteld, die
hier door trouwen arbeid de roosters ingang deed vinden.
In 1914 werd een Nederlandsch Comite van den Bijbelbond
gesticht, waarvan thans Dr. Mr. C. F. Schoch te Driebergen
voorzitter en Jonkvr. L. Ortt, Scheepstimmerlaan 35a, te
Rotterdam secretaresse is. Mej. H. W. Spiering heeft enkele jaren een korte verklaring bij de te lezen gedeelten
der Schrift geschreven ; deze verschijnt thans niet meer,
De roosters zijn bij de secretaresse verkrijgbaar voor
f 0.25 per exemplaar. Indien men echter meer exemplaren
bestelt, kosten de overige f oao. Het comite ziet niet
gaarne, dat men de roosters gratis verspreidt, omdat zij in
dat geval niet gewaardeerd en gebruikt worden. Het staat
echter wel toe, dat zij door het Ned. Bijbelgenootschap in
de huwelijksbijbels gelegd en door predikanten in hun
wijkblaadjes overgenomen worden. Door de verspreiding
van den rooster is men in verschillende woningen tot het
bijbellezen gekomen.
Naast dezen Bond bestaat nog een anderen, n.l. de Zakbijbelbond, die een evangeliseerend karakter heeft. Hij is
evenals den Bijbelbond uit het evangelisatiewerk onder de
jeugd in Engeland ontstaan. Mevr. Helen S. AlexanderDixon-Cadburg werd op veertienjarigen leeftijd bekeerd
in een samenkomst, waarin haar vader evangeliseerde, en
besloot toen voor eigen gebruik een N. T. bij zich te dragen en er tevens anderen mede te helpen.
Van dien tijd of is de bijbel haar onafscheidelijke metgezel geweest en zij heeft anderen bewogen haar voorbeeld
te volgen. Met hen heeft zij den Zakbijbelbond opgericht,
die onder leiding van haar en haar man, den zanger-evangelist Ch. Alexander, tot een wereldbond is uitgegroeid en
sinds jaren internationale conferenties houdt.
De lidmaatschapkaart van dezen bond behelst de volgende belofte, die door elk lid onderteekend wordt:
„Hierbij sluit ik mij aan bij den Zakbijbelbond en stel mij
van nu voortaan tot leefregel om dagelijks minstens 66n
gedeelte uit den Bijbel te lezen en altijd een Bijbel of
Testament bij mij te dragen." Hierop volgt : „Mocht gij u
eerlang door het lezen van Gods Woord gedrongen gevoelen, het volgende in te vullen: Daar ik belijd een zondaar
te zijn en geloof, dat Jezus Christus voor mijn zonden gestorven is, neem ik Hem nu aan als mijn persoonlijken
Verlosser. Ik wil mij aan Hem overgeven en met Zijn hulp
wil ik Hem vrijmoedig belijden voor de menschen en
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dagelijks leven naar Zijnen wil."
In de geschriften van den bond wordt omtrent de hierboven staande belofte gezegd, dat men niet gehouden is om
nooit over te slaan met bijbellezen en altijd den bijbel bij
zich te hebben, maar men zich dat tot levensregel zal
maken, zoodat vergeetachtigheid op dit punt geen zonde
tegen de belofte is.
Uit de belofte hebben wij kunnen bemerken, dat de bond
zijn leden zoekt onder bekeerden en onbekeerden. Door de
leden worden zelfs ongeloovigen en onverschilligen opgewekt om lid te worden. Zijn doel is : door persoonlijke
bewerking anderen tot het lezen van den bijbel en hierdoor
tot Christus te brengen. De leden van den bond hebben een
groot vertrouwen in den bijbel, omdat hij den zondaar zichzelf leert kennen, hij het hardste hart kan beroeren en hij
ook het zwaard des H. Geestes is. Daarom willen zij den
bijbel gebruiken tot versterking van hun eigen geloof en tot
meerdere kennismaking met de liefde Gods, om door de
kennis van den bijbel geharnast te zijn tegen valsche
profeten en anderen tot Christus te kunnen brengen.
Hiertoe achten zij het noodig den bijbel bij zich te dragen,
opdat zij hem ten alien tijde voor zichzelf kunnen opslaan,
anderen er uit kunnen voorlezen of tot hen er over spreken
en hem kunnen schenken aan degenen die hem verlangen.
De leden van dezen bond betalen geen vaste contributie,
maar schenken vrije giften. Deze regel werkt zoo goed, dat
in Amerika evangelisten kunnen bezoldigd worden.
De Nederlandsche afdeeling van den Zakbijbelbond is
in 1914 gesticht. Hiervan is Ds. D. E. Boeke te Haarlem
voorzitter en Mej J. van der Mersch, Pansierstraat 13, te
Scheveningen secretaresse. Het hoofddepeit is gevestigd
3e Weteringdwarsstraat 20, Amsterdam. In verschillende
plaatsen van ons land zijn correspondenten van den bond,
waarvan enkelen met de in hun plaats wonende leden in
bijbelkringen samenkomen. Voor de werkende leden en de
belangstellenden verschijnt om de drie maanden het correspondentieblad Het Vlammetje, dat over den bond en
zijn arbeid mededeelingen geeft. De leden dragen een
insigne en aan het hoofddepeit zijn verkrijgbaar Zakbijbels,
Testamenten, Evangelien, bladwijzers, geschriften over den
Bond en zijn liederenbundel: Vroolijk Gezang. Ook in ons
land hebben de leden zooveel liefde voor den Bond, dat
door hun vrije giften soms de kas met een batig saldo sluit.
De leden worden aangespoord om tot heil van anderen werkzaam te zijn. Daarom zijn enkele jaren geleden in een stad in Amerika voorname leden van den
bond gegaan naar de gevangenis, om voor de gevangenen
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en cipiers te zingen. Daarna hield de gevangenispredikant
een toespraak, waarna een der leden de gevangenisbevolking mededeelde, dat zij gekomen waren om bijbels te
verspreiden en leden voor den Zakbijbelbond te winnen.
Hierop begaven zij zich onder de cipiers en de gevangenen.
Velen hunner vulden de lidmaatschapkaart in. Een lid
van den bond ontmoette iemand, die wegens diefstal meermalen gevangen had gezeten. Hij gaf hem een gedeelte van
den bijbel, dat door hem gelezen werd, met het resultaat,
dat hij niet meer met zijn kameraden wilde gaan stelen,
maar lid van den bond werd.
In een havenplaats in Engeland is een ijverig lid bezig
op de schepen te arbeiden. Met verlof van de kapiteins houdt hij op de schepen met de bemanning korte
samenkomsten, waarin menig zeeman de belofte van den
bond onderteekent. Eens vonden hij en eenige zijner vrienden bij een dok een aantal mannen aan het kaartspelen. Zij
gingen zingen : „Door een blik op het kruis is er leven en
heil", hetwelk zulk een invloed had, dat de verwoede kaartspelers langzaam afdropen en de anderen bleven luisteren
naar het lied, dat door een korte toespraak gevolgd werd,
waarop God zijn zegen gaf. In een der groote steden van
Engeland is een predikant werkzaam, die tot de menschen,
welke op straat hun geld verdienen, en anderen, die zich
daar bevinden, over het hell hunner ziel spreekt en hierbij
Testamentjes van den Zakbijbelbond aanbiedt, wat tot
zegenrijke gevolgen leidt.
In het buitenland beproeft men verschillende methoden
om langs den weg van het lidmaatschap van den bond
zielen voor Christus te winnen. Men houdt eenige dagen
achtereen samenkomsten, tracht op pleizierritjes anderen te beinvloeden, spreekt de kerkgangers aan, en
door vele andere aanrakingen tracht men individueel werk
te verrichten. De leden ondersteunen elkaar door het
houden van bidstonden en conferenties, en ondertusschen
zetten zij de palen van den arbeid uit in de landen, waarin
de bond nog geen of slechts weinig ingang gevonden beef t.
Ook in de Roomsche landen tracht men afdeelingen te
vestigen.
In ons eigen land trachten de leden eveneens aan alle
wateren te zaaien. In de stations zijn door het werk van den
bond ook geillustreerde evangelien verkrijgbaar gesteld
geweest. Een der leden verspreidt in zijn woonplaats bijbelgedeelten onder de militairen en tracht hun daarbij mondeling het evangelie te brengen, waardoor hij menig lid
voor den bond wint. In Limburg geeft een lid bijbelgedeelten aan protestanten en roomschen. Anderen gaan in
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den trein hun bijbel lezen met het stille verlangen, dat zij
naar aanleiding hiervan in een gesprek over den godsdienst gewikkeld zullen worden.
Ook door den Zakbijbelbond worden veel lezers van den
bijbel gewonnen en zielen toegebracht tot de onzichtbare
gemeente van Christus. Ik eindig met den oproep uit een
geschriftje van den bond : „De Bond doet een beroep op
jong en oud en is bruikbaar in alle vereenigingen, Zondagsscholen, enz. De Zakbijbelbond vormt een gemakkelijk
aanknoopingspunt tusschen hem, die het verlorene tracht
te zoeken, en den verlorene, die naar waarheid zoekt. Zijn
eenvoud is een aanbeveling voor alle standen."

HOOFDSTUK XIII.
TRAKTAATGENOOTSCHAPPEN.
Er wordt thans geklaagd over afval van God en verval in
den godsdienst, maar voor meer dan een eeuw klaagde men
er eveneens over. Men deed er toen reeds tegen, wat men
kon. Naast gestichten om de verwaarloosde jeugd op te
voeden richtte men bijbelgenootschappen op. Deze laatste
gaven de menschen een bijbel in handen. Maar de bijbels
waren toen duur, en de gratis-verspreiding was dus kostbaar. Er waren ook een massa menschen, die geen bijbel
wilden aannemen, of, zoo zij dit al deden, hem niet lazen
of begrepen. Maar voordat de bijbelgenootschappen hun
werk aanvingen, heeft men in het begin der vorige eeuw in
Engeland gemeend, dat men op een doelmatige wijze evangeliseeren kon door aan ongeloovige en onverschillige
menschen een eenvoudig en pakkend geschreven blaadje
aan te bieden. Deze blaadjes werden traktaatjes genoemd
en het Engelsche Traktaatgenootschap werd opgericht.
Dit genootschap heeft niet alleen voor een dusdanige
evangelisatie in Engeland gezorgd, maar die werkwijze ook
naar het vasteland van Europa overgebracht. Op voorstel
van dit genootschap werd in de Episcopale kerk te Amsterdam op 15 Aug. 182o een vergadering gehouden, waarin
besloten werd een Amsterdamsch Genootschap tot traktaatverspreiding op te richten, om evangelische kennis en
geloof in den Heere Jezus Christus aan te kweeken en
hierdoor waren godsdienst te bevorderen.
Dit Amsterdamsche genootschap beperkte echter zijn
werkzaamheid niet alleen tot Amsterdam, want van alle
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zijden ging men belangstelling toonen in de traktaatverspreiding. Men maakte er een nationale zaak van. Daarom
werd het weldra het Nederlandsch Godsdienstig Traktaatgenootschap. Allerwege werden afdeelingen opgericht en
het bestuur der Amsterdamsche afdeeling werd hoofdbestuur. In 1821 waren er reeds 743 ledén, die f 2767.-bijdroegen, en werden reeds 55111 traktaatjes verspreid.
Om de ontwaakte belangstelling gaande te houden en
propaganda voor het genootschap te maken, verschenen vier
malen in het jaar de „Aanmoedigende berichten betrekkelijk de verspreiding der Godsdienstige Traktaatjes." Tot
wanneer deze uitgave bestaan heeft, is mij niet bekend.
Vanaf 1827 is de Bijbelsche Almanak uitgegeven. Bij
elken dag van het jaar staat een bijbeltekst gedrukt, opdat
men daaraan denken kan, De eerste uitgave van dezen almanak had een oplaag van 30000 exemplaren.
Elk jaar werden 2 traktaatjes van minstens 8 bladzijden,
xo vliegende blaadjes van 4 bladzijden, 14 vliegende blaadjes van 2 bladzijden, een kerstboekje en een paaschboekje,
elk van 32 bladzijden, uitgegeven. Het genootschap lette
ook op de geestelijke stroomingen van den tijd. Daarom
stelde het van of 1896 jaarlijks een extra-uitgave verkrijgbaar, die de sociale kwestie besprak, om aldus het sociaaldemocratisme te bestrijden. In de jaren, waarin een belangrijk feit aangaande vorstenhuis en vaderland herdacht werd,
was de extra-uitgave hieraan gewijd. De uitgaven worden
vie) over elk jaar verdeeld, dat elke maand wat nieuws verschijnt.
De Firma D. B. Centen te Amsterdam, thans de N.V.
D. B. Centen's Uitgevers Maatschappij, zorgde sinds 1873
voor het drukken en uitgeven.
In het begin dezer eeuw nam het genootschap een nieuw
werk op zich. Toen werd in Ned. Oost-Indie door vijf
zendelingen, die op Java arbeidden, de „Papieren Zendeling" opgericht. Deze „zendeling" zorgt door het geschreven en gedrukte woord, dat de inlandsche Javaansche bevolking goede christelijke lectuur in handen krijgt. De
„Papieren Zendeling" verzocht aan het genootschap, om
lectuur in traktaatvorm in het Maleisch en Soendaneesch
te leveren. Het heeft hieraan gevoig gegeven, en in Ivo
waren reeds circa 20000 van deze uitgaven verkocht.
Opdat de Papieren Zendeling de gekerstende Christenen
op Java van goede lectuur zou kunnen voorzien, die een
tegenwicht moest vormen tegen de slechte, welke aldaar
verspreid wordt, heeft het hoofdbestuur in 1916 een oproep gedaan, om f 25000.— te verkrijgen, om de handen flink
aan het werk te kunnen slaan. Doch hiernaar is weinig
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geluisterd, zoodat voor dit Joel maar weinig naar Indie
gezonden is. Waarschijnlijk lag dit aan den oorlog, die
toen met kracht woedde.
Het hoofdbestuur heeft menig pak traktaten gratis gezonden naar de Nederlandsche arbeiders in Duitschland en
de evangelisatieposten in Seigle. Transvaalsche burgers,
die in oorlog waren, militaire tehuizen in Indie en hier te
lande, gestichten en zendelingen werden niet vergeten.
Tijdens de laatste mobilisatie werd door het genootschap
meer dan ooit aan de militairen gedacht. In 1914 verschenen
onder de gewone uitgaven vier blaadjes voor de militairen,
die zooveel aftrek vonden, dat zij tot tweemaal toe herdrukt
moesten worden.
In den loop dezer eeuw nam de begeerte naar traktaten
af. Een andere geest was onder de menschen gekomen.
Daarom beviel de inhoud en de vorm der traktaten niet
meer. Er werden pogingen door het hoofdbestuur aangewend om hierin verbetering te brengen, maar dit ging
moeilijk.
Met nog een andere moeilijkheid had het genootschap te
kampen, n.l. met achteruitgang. In 18g8 had het 670 leden
en 266 begunstigers. In 1899 ging dit getal nog lets vooruit,
want het verslag over dit jaar vermeldt dat er toen 732
leden en 283 begunstigers waren In 1919 waren er nog
slechts 364 leden en 241 begunstigers. Concurrentie op dit
gebied, de materialistische geest van den tijd en de malaise
hebben tot dezen achteruitgang medegewerkt.
Sinds 1924 is als hoofdbestuur van het genootschap opgetreden het Comite voor Inwendige Zending, dat later
omgevormd is tot Centraal Bond voor Inwendige zending
en Christelijk Philanthropische Inrichtingen, die een zijner
commission belast heeft met de leiding van het Traktaatgenootschap. Het geeft thans, zoowel voor intellectueelen
als eenvoudigen traktaatjes en boekjes in aantrekkelijken
vorm uit, die de hedendaagsche geestelijke stroomingen
en problemen aanroeren en den weg naar Christus wijzen.
Het is de bedoeling, dat de leden of de afdeelingen de
geschriften verspreiden en dat stadszendelingen, evangelisatievereenigingen, predikanten en godsdienstonderwijzers de geschriften bestellen en uitdeelen. Voor het lidmaatschap betaalt men jaarlijks f 3.— contributie. Waar
de leden zich tot een afdeeling vereenigen, draagt deze
jaarlijks een derde barer inkomsten over aan het hoofdbestuur. De overige inkomsten kunnen dan nog aan traktaten besteed worden boven hetgeen de leden als zoodanig
ontvangen.
Naast het Nederlansch Godsdienstig Traktaatgenootschap
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bestaat in ons vaderland het Gereformeerd Godsdienstig
Traktaatgenootschap „Filippus". Op een conferentie voor
inwendige zending, Welke uitging van de Chr. Ger. Kerk
en in 1877 te Amsterdam gehouden werd, sprak men de
behoefte aan Ger. Traktaatjes ult. Op een zelfde conferentie, die een jaar later plaats had, hoorde men de vraag
opperen : waarom wordt door Chr. Ger. personen en vereenigingen niet samen gewerkt op het gebied der traktaatverspreiding? In hetzelfde jaar werd door de Provinciale
Commissie voor Inwendige Zending in Noord-Holland van
de Chr. Ger. Kerk een sub-comite benoemd, om te trachten
straks genoemde vraag tot daadwerkelijke beantwoording
te brengen, Het riep een vergadering van afgevaardigden
van Chr. Ger. Corporaties bijeen, waarin het Gereformeerd Godsdienstig Traktaatgenootschap „Filippus" werd
opgericht, en de lijnen werden aangegeven, waarlangs het
zou arbeiden. Hiervan werd alom kennis gegeven en een
vergadering samengeroepen om de zaak verder te bespreken.
Deze vergadering, de eerste algemeene van „Filippus",
werd 22 Mei 1878 in de Bagijnekerk te Utrecht gehouden.
De voorzitter kon mededeelen, dat reeds 120 corporaties
en I11 personen zich als lid hadden opgegeven. De vergadering besloot, dat het genootschap zich onder toezicht van
de Chr. Ger. Kerk zou plaatsen, een bestuur werd gekozen en men kon aan den arbeid gaan.
In den eersten tijd ging de arbeid niet zoo viot, als menigeen wel wenschte. Want de leden zouden traktaatjes
schrijven, maar sommigen leverden geen geschikte copie,
anderen lieten in lang niets van zich hooren en enkele dienaren des Woords, die in het bestuur zaten, hadden het
met ambtsbezigheden te druk, om alles te doen wat noodig
was om de copie te laten drukken.
De eerste uitgave was een bundel Kerstliederen en daarna verschenen in bonte verscheidenheid traktaatjes van
1/2 , I en 2 cent, over allerlei onderwerpen en van allerlei
schrijvers. Veel traktaatjes vielen zoo in den smaak, dat zij
talrijke malen herdrukt moesten worden. Thans staan ruim
goo verschillende uitgaven in den catalogus.
Reeds kort na de oprichting werden pogingen aangewend om een scheurkalender te doen verschijnen. In 1880
verscheen de eerste jaargang in een oplage van 4000 exemplaren. Thans wordt de kalender in een oplage van ongeveer 30000 exemplaren uitgegeven.
Corporaties kunnen voor minstens f 5.00 en personen
voor minstens f 1.5o per jaar lid worden. Voor deze contributie wordt hun minstens de helft aan traktaatjes en
boekjes gezonden. Het verzendt ook tegen het luttele be-
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drag van f 1.5o per jaar traktaatjes aan een persoon, dien
men opgeeft, waarbij de naam van den lastgever geheim
blijft.
Filippus tracht niet alleen aan personen uit den minderen stand christelijke lectuur in handen te geven, maar arbeidt ook onder de hoogere standen. In den Boeren-oorlog
werden de gevangenen- en vrouwenkampen van traktaten
door dit genootschap voorzien, het steunt financieel de
traktaatverspreiding in Oost-Indie en het voorziet de emigranten naar Amerika van goede lectuur. De kalenders
worden in de kazernes bier te lande gratis verspreid en
tijdens de mobilisatie zijn aan de militairen duizenden

traktaatjes in handen gegeven.
In 1883 had Filippus een bijbeltent op de wereldtentoonstelling te Amsterdam en in 1885 arbeidde het met dezelfde
tent onder de badgasten te Zandvoort. Ook op andere tentoonstellingen dan de straks genoemde werden traktaatjes
aan de bezoekers geschonken.
Het genootschap staat op den grondslag der Ger. Kerken,
maar zijn leden behooren tot verschillende kerkgenootschappen. Voorzitter is Prof. Dr. T. Hoekstra te Kampen,
Secretaris A. Boot te Groningen en uitgeefster de firma
J. B. van den Brink en Co. te Zutphen.
Verder geven in Nederland kleine vereenigingen en uitgevers traktaatjes uit, en verschillende secten maken door
traktaatverspreiding propaganda voor hun sectarische
meeningen..
De meest bekende buitenlandsche traktaatgenootschap-

pen zijn die van Londen, Parijs, Hamburg en Berlijn. Het
Internationaal Traktaatgenootschap heeft in bijna alle landen depots en colporteurs. Het ijvert niet het meest voor
traktaatverspreiding, maar verkoopt groote en kleine boeken, in welke openlijk of bedekt propaganda gemaakt
wordt voor de secte der Zevendedagsbaptisten.
Predikanten, evangelisten, stadszendelingen, Jongelingsen Meisjesvereenigingen en belangstellende christenen
hebben in groepen of alleen de traktaatjes en boekjes, die
de traktaatgenootschappen uitgaven, gratis verspreid. Zij
hebben dit gegaan in bordeelen, danshuizen en kroegen,
waar zij ze zwijgend of met een enkel vriendelijk woord
overhandigden aan hen, die zich daar wentelden in het
slijk der zonde. Zij hebben ze geworpen in de huizen van
rijken en armen, en op straten en markten uitgereikt aan
iedereen, die ze aan wilde vatten. Tot zieken en gevangenen zijn zij er mede gegaan, zoodat zij kwamen in teere en
met bloed en misdaad bevlekte handen.
Fatsoenlijke, maar ook verwaarloosde en gevallen men-
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schen hebben er de handen begeerig naar uitgestrekt en
ze met een woord van hoop en een aansporing tot voortgaan aangenomen. Ze zijn aangenomen door personen, die
ze eerst verachtelijk in hun zak lieten zitten of ze in een
hoek wierpen, maar ze later gingen lezen en er door tot
bekeering gekomen zijn. Met menig zondaar, die geheel in
een leven van zonde opging en buiten God wilde wandelen,
is, nadat hij eenige traktaten ontvangen had, een ernstig
gesprek gehouden kunnen worden, dat heilrijke vruchten
gedragen beef t.
Maar dikwijls zijn de verspreiders ook de mikpunten
geweest van spot en smaad, van straatvuil en bedorven
eieren. En was het hierbij maar gebleven. Zij hebben zelfs
wel eens op hardhandige wijze kennis gemaakt met de
vijandschap van de wereld en den satan. Doch daaronder
hebben zij ook gevoeld, dat Gods onzichtbare engelen hen
beschermden of dat Hij door een wonder uitreddingen gaf.
Hoeveel zegen er door de traktaatverspreiding gesticht
is weet God alleen. Maar er is ook veel daarvan bij de menschen bekend en niet het minst bij de verspreiders, Dit
geeft hun moed en kracht tot voortgaan in dezen arbeid,
die steeds moeilijker wordt, omdat de traktaatjes hoe langer hoe meer in verachting komen, want van een eenvoudig
traktaatje is men niet meer gediend. Maar als de traktaatgenootschappen zich aanpassen bij de zielen, die zij willen bereiken, zullen de traktaatjes een deugdelijk evan. gelisatiemiddel blijven.

AFDEELING V.
EVANGELISATIE DOOR HET
GESPROKEN WOORD.
HOOFDSTUK XIV.
EVANGELISATIE IN BELGIE.
Veel hebben wij Nederlanders aan Belgie te danken,
vooral op godsdienstig terrein. Van uit Vlaanderen werd
in de dagen der kerkhervorming de nieuwe leer naar hier
uitgedragen, en toen daar de geloofsvervolging uitbrak
zijn veel protestanten uit de Vlaamsche steden hierheen
gevlucht om zich hier blijvend te vestigen. Vlaamsche predikers, zakenmenschen en werklieden hebben hier het
protestantisme krachtig bevorderd.
Zoo is in Belgie eerder de leer der kerkhervormers gepredikt dan hier te lande. Deze werd daar aangenomen en
er ontstonden vele protestantsche gemeenten, waarin zich
een krachtig geloofsleven uitte. Synoden zijn daar gehouden en een geloofsbelijdenis is daar opgesteld, reeds vOOrdat daarvan hier sprake was. Maar daar ook brak het
eerst de vervolging uit. De eerste martelaren der hervorming, Voes en van Essen, zijn daar verbrand. Deze waren de eerstelingen van een lange reeks geloofsgetuigen,
die hun leven voor Christus lieten.
De hervorming in Belgie is in bloed gesmoord en
de hervormden, die konden, trokken de Zuidelijke Nederlanden uit. Hierdoor is vooral Vlaanderen in verval
geraakt. De bevolking daarvan was tevreden met een
vormelijken Roomschen godsdienst. Het onderwijs bleef
op een laag peil, en zoo werd de ontwikkeling van het
yolk tegengehouden.
De Roomsche kerk is op het platte land oppermachtig,
maar in de steden spotten en lachen velen om de godsdienstige dingen. Zoo mogelijk houden de priesters den
bijbel uit de handen van het yolk. Het sociaal-democratisme
en het liberalisme konden het best bij het ongeloof aansluiten, en, daarop gestoeld, groeiden beide voorspoedig
voort.
Toch was daar nog een protestantsche gemeente blijven
bestaan, n.l. die van Maria-Hoorbeke, Verder woonden hier
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en daar hervormden. Kracht kon hiervan niet uitgaan. Onder Koning Leopold I, die stamde uit een protestantsch
vorstenhuis, ontstond in 1837 de Unie van Evangelische
Kerken. Later zijn nog drie protestantsche kerkgenootschappen gesticht: de Belgische Christelijke Zendingskerk
de Anglikaansche kerk en de Liberale Protest. kerk. Ook
apostolische en gereformeerde gemeenten, een vergadering
van Darbisten en een tweetal Baptisten-gemeenten zijn in
Belgie te vinden.
In de Unie van de Belgische Evangelische Kerken zijn
opgenomen de hervormde gemeenten, die tot de scheiding
van Nederland en Belgie in 1830 onder de Synode van
de Ned. Herv. Kerk stonden. Zij heeft een eigen synade en
ontvangt subsidie van den staat. In Brussel heeft deze Unie
vijf kerken, twee Nederlandsche, een Duitsche, een Fransche en een Schotsche, die elk een eigen kerkeraad hebben.
Tijdens de regeering van koning Willem I heeft de staat
aan de Brusselsche hervormden de kloosterkerk der Augustijner monniken in gebruik afgestaan, maar na 1830
vertrokken de meeste Nederlanders en kwam de gemeente,
welke in die kerk samenkomsten hield, in verval ; ook de
predikant vertrok en de diensten werden gestaakt.
Een geloovige Duitscher wist echter de leden, die nog
overgebleven waren, bijeen te houden, onder Gods zegen
het geestelijk leven onder hen aan te wakkeren en er
anderen aan toe te voegen. De Augustijnerkerk was ondertusschen door de regeering tot een ander doel aangewend
en daarom huurden de overgeblevenen een zaal voor het
houden van godsdienstoefeningen, welke steeds meer bezocht werden. Zoo is de Nederlandsche Evangelische Kerk
ontstaan, die een deel van de Unie der Belgische Evange-

lische Kerk werd.
In 1842 kreeg deze gemeente als predikant Ds. H. van
Maasdijk. Deze was Roomsch priester geweest en door het
lezen van den bijbel en door samenspreking met den
Lutherschen predikant Spoerlijn van Antwerpen tot Christus bekeerd. Na veel vervolgingen van Roomsche zijde koos
hij openlijk voor het protestantisme en kort hierna verbond hij zich als leeraar aan de hierboven beschreven gemeente, waaraan hij 3o jaren zijn krachten mocht wijden
met zulk een zegen, dat vele Roomschen hieraan toegevoegd werden. Door de huip van Nederlandsche en Belgische christenen kwam de gemeente in het bezit van een
kerkgebouw op de St. Catharijneplaats.
De gemeente evangeliseerde met Ds. van Maasdijk mede.
Een tweetal evangelisatielokalen werden in Brussel geopend en hij zelf droeg tien jaren lang het evangelie uit

I16
naar Leuven. Later hebben ook de Duitsche en de Vrije
Kerk het evangelisatiewerk ter hand genomen. Maar de
evangelist van Vlaanderen is geweest Ds. N. de Jonge, de
opvolger van Ds. van Maasdijk als predikant van de Nederlandsche Evangelische Kerk.
Deze werd geboren te Goes op 17 Augustus 1845 uit
ouders, die tot de gemeente van Ds. H. J. Budding be-.
hoorden. Zijn vader was hiervan vele jaren leerend ouderling. De jonge Nikolaas bezocht in een dorp bij Goes een
lagere christelijke school, de eerste in Zeeland, en was
daar in de kost bij een boer. Hierna is hij gegaan naar een
christelijke kostschool te Nieuwendijk. Vervolgens heeft
Ds. Budding hem in beslag genomen door hem evangelisatiewerk te laten verrichten, maar hij moest nog verder
leeren en ging in het Zendingshuis te Ermelo dit onder
leiding van Ds. Witteveen doen. Toen hij vandaar terugkeerde, werd het Zuid-Bevelandsche kanaal gegraven door
Belgische en Brabantsche polderjongens, onder welke hij
des Zondagsmiddags evangeliseerde, waardoor hij voorbereid werd voor het werk in Belgiö, waartoe God hem later
zou roepen.
De predikant der Ned. Herv. Gemeente te Goes, Ds.
J. Drost, wist toen te bewerken, dat De Jonge geplaatst
werd op het gymnasium te Zetten, hetwelk hij afliep, om
daarna student in de godgeleerdheid, eerst te Leiden en
daarna te Utrecht te worden. In 187o werd hij proponent
en trok, nadat hij gehuwd was, in hetzelfde jaar als predikant in de pastorie van Leksmond.
Hier vond hij een verwaarloosde vrijzinnige gemeente,
aan welke hij Christus naar de Schriften predikte. Eerst
trok hij niet veel hoorders, maar door zijn innemende persoonlijkheid wist hij de harten voor zich te winnen, zoodat
de kerk steeds beter bezocht werd. Verschillende vereenigingen en een Zondagsschool richtte hij daar op en des
Zaterdagsavonds werd een bidstond gehouden.
Bij een pokkenepidemie, waaraan velen in zijn gemeente
stierven, mocht hij aanschouwen dat zijn werk vruchten
droeg. Hier richtte hij reeds het Christelijk Volksblad op
met het doel om daardoor het yolk op de hoogte te brengen
van hetgeen de tijd te leeren geeft. Het was politiek
getint, gaf schriftbeschouwingen en wijdde een deel van
zijn kolommen aan uit- en inwendige zending.
In 1874 werd De Jonge opvolger van den overleden Ds.
van Maasdijk te Brussel. Zijn prediking aldaar deed het
getal bezoekers van de godsdienstoefeningen toenemen, een
bloeiend vereenigingsleven ontstond, de bidstonden werden goed bezocht en een groot aantal lidtnaten, waaronder
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ook vroegere Roomschen, werden in de gemeente ingelijid.
Een bestaande christelijke school en een bewaarschool,
welke ook bezocht werden door Roomsche kinderen, waren
krachtige evangelisatiemiddelen.
Reeds in 1876 kwam de Jonge met uitbreidingsplannen
voor den dag. Hij wilde de christelijke school vergrooten,
nog andere in de stad stichten, zichzelf van jeugdige
krachten omgeven om te evangeliseeren en te colporteeren,
en tehuizen stichten voor jongelieden, wier ouders buiten
de stad woonden.
Hij had opgemerkt, dat in Vlaanderen het best door
Vlamingen geevangeliseerd zou kunnen worden, en hij
trachtte zich daarom zooveel hij kon bij de Vlamingen aan
te passen. Omdat hij zich dit ten doel gesteld heeft, is zijn
evangelisatiewerk prachtig geslaagd.
Op zekeren dag was F. Chrispeels, een jonge man, die
een toenemende belangstelling in het evangelie toonde, bij
Ds. de Jonge, welke hem de vraag deed: Wat doet gij voor
uw yolk? Hieruit ontstond een gesprek, waarvan het resultaat was, dat Chrispeels met een pakje traktaten de straat
op ging om ze te verspreiden. Na korten tijd werd hij door
De Jonge aan het schrijven van een traktaatje en aan het
colporteeren gezet. De vereeniging Maranatha, die zich
op de behartiging van de uit- en inwendige zending toelegde, benoemde hem tot haar colporteur en de gemeente
koos hem tot diaken en hulpprediker.
Zoo trad hij in het evangelisatiewerk en vond een ruim
veld van arbeid. Dit was tevens het begin van de Stads- en
Landevangelisatie, welke in Belgie zulk een gezegend werk
verricht heeft. Chrispeels ging zich weldra geheel aan het
evangelisatiewerk wijden, opende ook een christelijken
boekhandel en woonde de lessen bij van de pas gestichte
opleidingsschool voor evangelisten, die door De Jonge was
opgericht. Hij had er eerst met Chrispeels over gesproken,
dat hij diens jongsten broer wilde opleiden voor evangelist.
Hierna sprak hij er met den jongen zelf over, met het
gevolg dat deze van catechisant leerling-evangelist bij Ds.
de Jonge werd. Spoedig kwam een tweede leerling hierbij
en anderen volgden. Een commissie voor deze zaak werd
benoemd, en naast de Jonge, die de theologische lessen gaf,
werd voor het geven van onderwijs in de andere vakken
aangesteld de heer D. Bokma, het hoofd van de christelijke
school te Brussel.
De tentoonstelling, die in 188o te Brussel gehouden werd,
gaf een grooten stoot aan het evangelisatiewerk. Engelsche
predikers, die daarop met een tent zouden staan, kwamen
De Jonge uitnoodigen of hij hierin spreken wilde. Hij narn
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dit nidt dadelijk aan, maar ging 's avonds met Chrispeels
die zaak bezien. Zij merkten, dat verschillende andere
predikanten uit de stad daar spraken in het Fransch en
in het Nederlandsch, en ook De Jonge trad als spreker op.
Onderwijl was Chrispeels buiten de tent aan het verspreiden van traktaten en hoorde onderwijl, dat de leider
in de tent hem aankondigde als spreker, waarbij deze mededeelde dat hij in Brusselsch dialect zou spreken. Het stond
hem eerst tegen, dat hij het evangelie in de straattaal moest
verkondigen, maar toch deed hij dit, en dat gaf aan de
Brusselaars vertrouwen in deze zaak. De gemeente ging
hierbij ijverig medehelpen en de leerlingen der opleidingsschool konden zich hier oefenen in het spreken.
Het ging in de tent niet altijd even kalm toe. Daarnaast
was een negerbarak geplaatst, waarin de negers zulk een
lawaai maakten, dat het storend werkte, Maar wanneer men
in de tent zong, klonk dit boven het getier der negers uit,
en hiermede trok men het yolk. Eens kroop een jongen
onder de banken heen en weer en trachtte met schreeuwen
wanorde te maken, maar de spreker vloog op hem of en hij
vluchtte naar buiten. En de zegen Gods druppelde neer.
De tentoonstelling werd afgebroken en de winter brak
aan, dock men wilde op deze plaats met dit werk niet ophouden. Daarom werd de negerbarak gehuurd en een comite voor evangelisatie gevormd. Chrispeels bood aan
om elken avond te spreken, wat dankbaar werd aanvaard.
Zonder financieele hulp kon deze arbeid echter niet doorgaan, en hierom wendde men zich tot de heeren in Londen,
die met de tent begonnen waren. Later werd daar een
zaal gehuurd, waarin Chrispeels zegen gezien, maar ook
moeilijken arbeid gehad heeft. Meermalen moest hij personen, die drukte maakten, de zaal uitzenden en hen er
ook wel eens uitwerpen.
Het evangelisatiewerk groeide uit. In 1886 was er niet
meer een evangelisatiepost, maar waren er vier ; een colporteur was aangesteld om de omstreken van Brussel te
bereizen, de christelijke school gaf veel zorgen, een
drukkerij met boekhandel was aan het werk verbonden en
bij het Chr. Volksblad werd nog een blad onder den titel
Oud en Nieuw uitgegeven. Voor dit alles moest Ds. de
Jonge zorgen, zoodat hij veel werk naast zijn herderlijken
arbeid had en deze laatste niet tot zijn recht kon komen.
Hij voelde dat hij onder deze omstandigheden beslissen
moest, waaraan hij zich in het vervolg alleen ZQU wijden.
Waar hij zich voor het evangelisatiewerk onmisbaar achtte,
terwij1 de gemeente wel een nieuwen predikant kon krijgen, legde hij den herdersstaf neer. Dit geschiedde in 1886,
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Het was een stap in het geloof, want hij zou zijn tractement moeten missen, terwiji hij in het genot daarvan reeds
moeilijke tijden doorgemaakt had. Het was reeds enkele
malen gebeurd, dat hij de evangelisten moest uitbetalen,
maar hun slechts ioo centen in plaats van ma franken had
kunnen geven. In 1884 kwam een dag van zware beproeving. De spaarpot van de kinderen was ten einde raad leeggemaakt en geen voedsel was er in huis. De Jonge nam de
toevlucht tot zijn God — en 's avonds lagen moo franken
in zijn brievenbus.
Soms waren er zelfs schulden, en dan joist werd zijn geloof wel eens langer op de proef gesteld. Maar God heeft
altijd uitkomst gegeven. Daarom kon hij blijmoedig uit
diens hand leven, want deze zorgde, dat men steeds wat
voor de behoefte van hem en zijn gezin zond, zoodat hij
niet van de kas der evangelisatie behoef de te leven.
Al had hij ontslag als predikant genomen, toch was zijn
leven nog zeer druk. Des Zondags had hij meestal spreekbeurten in Nederland, die hij gebruikte om te vertellen wat
God in Brussel door middel van de evangelisatie deed en
waaraan een collecte voor dit werk verbonden was. Door
de week ging hij hiervoor ook wel uit, zoodat hij veel
op refs was. Wanneer hij in Brussel was, evangeliseerde hij
mede, bestuurde de evangelisatie en verrichtte zijn persarbeid.
In Nederland wilde men een predikant als Ds. de Jonge
niet zonder gemeente laten, en hierom zonden enkele gemeenten hem beroepen toe. Hierdoor, en omdat hij opgroeiende kinderen had, kwam het plan in hem tot rijpheid
om naar Nederland te verhuizen, hetwelk hij uitvoerde in
1893. Hij koos Utrecht als woonplaats. Aldaar heeft hij zijn
arbeid voor Vlaanderen mogen voortzetten tot 1897, toen
God hem afriep van zijn aardschen post.
Op zijn graf werd gezegd: „Ja, hij was een ziener; hij
zag en doorzag den ellendigen toestand van het Vlaamsche
y olk, en riep colporteurs en evangelisten in het leven. Hij
was een profeet, want hij sprak over de groote werken Gods
in de allereenvoudigste taal ; en toch was er in die eenvoudige taal een kracht, die ons aangreep en tot den arbeid
bekwaam maakte." Wij kunnen hieraan toevoegen: hij was
ook een man des gebeds. Wanneer hij wat nieuws wilde
beginnen, bad hij eerst, en in de Zaterdagavondbidstonden
te Brussel werd het evangelisatiewerk steeds aan God opgedragen.
Wat door dezen man op dusdanige wijze gedaan werd,
was Gods werk. En dit gaan wij thane in zijn voortgang
bezien. Hij is met de opleidingsschool voor evangelisten
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begonnen, en daarom beschrijven wij deze in de eerste
plaats.
In een bijeenkomst tot opwekking van het godsdienstig
leven te Brussel in 1875 werd de vraag gesteld : Kan er iets
meer of iets anders gedaan worden dan tot nu toe gedaan
is, om het tot nu toe ontoegankelijke Vlaamsche yolk met
het evangelie bekend te maken? De Jonge gaf ten antwoord, dat men het motto van de Vlaamsche beweging:
in Vldanderen Vlaamsch, ook op dit gebied moest latex'
gelden en daarom Vlaamsche evangelisten moest gaan
vormen. Een comite werd hiervoor opgericht en de zaak
aangevat.
Als regel werd gesteld, dat de jongelieden voor 6 maanden op proef zouden worden aangenomen, dan aan een
examen zouden worden onderworpen en bij gebleken geschiktheid den gestelden driejarigen cursus zouden volgen.
Eenige predikanten zouden onderwijs in de theologische
vakken geven, de heer D. Bokma zou de kweekelingen algemeene ontwikkeling bijbrengen en de heer J. Mathijsen
en Ds. de Jonge hun Grieksche en Latijnsche lessen geven.
In het bestaande evangelisatiewerk zouden zij voor de
practijk gevormd worden.
In 1877 telde de school 3 leerlingen en, voor zoover zijn
tijd het toeliet, nam F. Chrispeels aan het onderwijs deel.
De eerste leerlingen waren J. Chrispeels, P J. Wauters en
W. van der Haeghen. Zij verbleven eerst ten huize van Ds.
de Jonge en werden later overgebracht in een huis, waarin
ook het onderwijs werd gegeven en een huisvader het opzicht over hen had. In 1884 nam Ds. de Jonge deze betrekking op zich. In Nederland en Belgie werd voor de school
gecollecteerd en van de resultaten hiervan kon zij bestaan.
Maar in hetzelfde jaar noodzaakten de slechte toestand
der financien, het gebrek aan posten voor evangelisten en
de overweging, dat niet iedereen, die zich als leerling
aanmeldde, geschikt was om voor evangelist opgeleid te
worden, om de school te sluiten. Het smartte Ds. de Jonge,
dat hij dit moest doen, maar hij hoopte dat men later zou
beseffen, dat zulk een school voor de evangelisatie in
Vlaanderen noodzakelijk is.
Deze hoop is in vervulling gegaan. Zijn opvolger in het
werk, Ds. C. L. Laan, heeft in 18gg de school weer geopend,
De evangelisten der verschillende posten waren hiermede
zoo ingenomen, dat zij hiervoor uit eigen beweging een
collecte hielden, welke Soo franken opbracht. Meer collecten uit Nederland en Belgie volgden, een huis werd gehuurd en de heer Bokma werd voor de tweede maal bereid
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gevonden om de kweekelingen te onderwijzen. Met 5 leerlingen werd aangevangen en er werden weer goede krachten gevormd. Doch na enkele jaren moest de school opnieuw gesloten worden.
Weer moest een nieuwe directeur des werks, de opvolger
van Ds. Laan, Ds. J. Chrispeels de trom roeren voor hervatting van de school, en dit had zooveel succes, dat hij
haar weer in Geraardsbergen mocht heropenen. Zij heeft
in de drie perioden van haar bestaan aan 25 leerlingen een
diploma geschonken en 15 harer leerlingen hebben tot de
Roomsche kerk behoord.
Nu gaan wij de posten bezien. Eerst Silo te Laeken. In
deze voorstad van Brussel was reeds lang door F. Chrispeels gecolporteerd met zulk resultaat, dat men gedrongen
werd om meer dan dat te gaan doen. Eenige mannen kwamen in 1882 op de studeerkamer van Ds. de Jonge bijeen,
baden om hulp en wijsheid voor deze zaak en besloten een
stuk grond te huren en daarop de tent te plaatsen, die
vroeger op de tentoonstelling had gestaan.
In het voorjaar begon men hierin elken avond, behalve
Zaterdags, het evangelie te verkondigen. De toeloop van
hoorders was geweldig groot. Avond aan avond kwamen
arme, onwetende en in allerlei zonden levende menschen
luisteren. Voordat de winter kwam, werd in de plaats van
de tent een houten barak gezet, die in 1885 verdubbeld
moest worden. Muziek en zang werden hierin naast het
gesproken woord gebruikt om zielen te winnen. Velen
werden voor Christus gewonnen en als belijdende leden in
de Hollandsche gemeente opgenomen.
Een dronkaard, die zwart van zijn werk dikwijls de barak
kwam bezoeken en nog al eens last gaf, werd bekeerd en
ging een ander uiterlijk toonen. Door personen, die thuis
zieken hadden, werd Chrispeels gevraagd dezen te bezoeken,
waardoor het huisbezoek aan den gang kwam. De hoorders
gingen ook den bijbel lezen. De Roomsche priesters zaten
echter niet stil en trachtten met allerlei middelen het werk
afbreuk te doen, maar zij hadden geen succes.
In 1888 werd de huur van den grond, waarop de barak
stond, opgezegd. Zou de zegen nu afgebroken worden? Men
wilde den grond wel koopen, maar er was geen geld voor.
Een oud vrouwtje wilde in haar eenvoud den bezoekers der
barak aanraden busjes in huis te nemen en daarin geld voor
den aankoop te verzamelen, maar Ds. de Jonge zeide haar,
dat er niets anders kon gedaan worden dan bidden. Er is
dan ook een krachtig gebed opgezonden, hetwelk verhoord
werd. Enkele dagen, voordat de grond verkocht zou worden, kwam het bericht, waarin twee personen toezegden,
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dat zij den grond voor Silo, zooals de barak genoemd was,
zouden koopen.
Zoo kon op eigen grond geevangeliseerd worden. Steeds
meer kreeg het werk daar vasten voet en zat er een stevige
kern in. Weldra werd de kring to groot voor een
bouwvallige barak. Weer ging men bidden, en nu om een
steenen gebouw. Zeer langzaam kwamen de giften binnen,
totdat eensklaps iemand de som toezegde, die voor den
bouw noodig was.
In 1892 kon dit steenen Silo in gebruik genomen worden.
Daarin werden de evangelisatie-samenkomsten voortgezet
en vereenigingen gehouden. Hier, waar Chrispeels in 1883
onder een Roomsche bevolking ging evangeliseeren, is
thans een gemeente van ruim loo gezinnen, die voor het
grootste gedeelte tot de Roomsche kerk behoord hebben.
In een andere voorstad, Etterbeek genaamd, werd op gehuurden grond in 1881 het lokaal Bethel ingewijd, waarin
het evangelisatiewerk eveneens door F. Chrispeels geleid
werd. Het was omgebouwd uit een oud boerenhuis en werd
daarom wel eens smadelijk „de oude koeienstal" genoemd.
Maar het trok bezoekers en dezen vonden er geestelijk
voedsel. Reeds in 1882 deden 11 personen, die Roomsch geweest waren, belijdenis des geloofs.
Maar toen het nieuwe er of was, verminderde het getal
bezoekers. Toch konden nog vereenigingen gevormd worden en in xgoo moest een nieuw gebouw het oude vervangen, en, wat meer zegt, reeds voor dat jaar had men daar
een eigen evangelist.
In de stad Vilvoorden, die vol is van kloosters en fabrieken, en bewoond wordt door Roomschen, maar die omtrent
hun godsdienst onverschillig zijn, is vroeger een protestantsche gemeente geweest, welke door verhuizing harer
leden naar elders teniet is gegaan. Hier is door Ds. van
Maasdijk geevangeliseerd en later heeft de colporteur der
Stads- en Landevangelisatie, de heer Meeuwes, daar gearbeid en is hier zelfs gaan wonen, omdat hij geestelijken
groei zag.
Een gebouw, dat voorheen voor danszaal gebruikt was,
werd voor evangelisatie-lokaal ingericht en twee leerlingen
der opleidingsschool werden daar onder leiding van
F. Chrispeels aan het werk gezet. Later werd de heer
Parmentier hier voor vast als evangelist aangesteld.
Het werk was niet gemakkelijk. De leerlingen der opleidingsschool hadden eens aan fabrieksarbeiders, die naar
hun fabriek gingen, traktaatjes gegeven. In de fabriek
werd dezen echter bevolen, dat zij ze buiten voor de oogen
van de uitdeelers verscheuren moesten. Zij deden dit,
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tnaar niet van harte, en vroegen aan de verspreiders, ze in
het vervolg aan hun huizen te bezorgen. Dit is met veel
zegen geschied.
In het gedeelte van Brussel, dat Anderlecht heet, waar
veel fabrieksarbeiders wonen, werd door Ds. de Jonge in
het voorjaar van 1885 een tent geplaatst, die in het najaar
door een houten gebouw vervangen en Pniel genoemd
werd. Onder dreigementen van Roomsche zijde werd de
arbeid begonnen. Men zou die tent in brand steken en
de evangelisten de buurt uitslaan. Jongelieden kwamen
binnen om drukte te maken en te spotten, maar men joeg
hen niet weg, want zij hadden kostbare zielen, die bewerkt
moesten worden. De evangelisatie ging vooruit, maar hieraan waren groote financieele moeilijkheden verbonden,
zoodat ook geen fonds kon gevormd worden, waaruit
een evangelist kon bezoldigd worden. Hierom werd het
werk aldaar gestaakt. Dit besluit kon des te gemakkelijker
genomen worden, omdat op 20 minuten of stands de post
Bethlehem was geopend.
Br. P. Joelants was daar gaan colporteeren, hetwelk tot
gevolg had, dat hij in een arbeiderswoning samenkomsten
kon gaan houden. Weldra was die woning te klein. Toen
werd een grooter huis gehuurd en voor de samenkomsten
ingericht.
Van de 17 bezoekers der eerste samenkomst in de arbeiderswoning, waarin de evangelist het lied : Er ruischt
langs de wolken, verklaarde en leerde zingen, zijn enkelen
zalig ontslapen. Een drankzuchtige, vuile vrouw, wier man
verdronken was, werd hier bewerkt en kwam ten slotte,
zoo vuil als zij altijd was, in het lokaal, waar God haar door
zijn Geest en Woord aangreep. Dit bleek de volgende
week, want toen was zij er weer, maar goed gewasschen.
Weldra dronk zij niet meer en trad later als lidmaat tot
de kerk toe. Meer wonderen van genade heeft God hier
verricht.
Later kwamen donkere dagen voor Bethlehem. De
pastoor porde de Roomsche eigenaresse van het lokaal aan
om de huur op te zeggen. Dit deed zij niet, maar wel sloeg
zij elke maand de huur op, om op deze wijze de evangelisatie daaruit te krijgen. In de buurt was wel een stuk
grond te koop, hetwelk zeer geschikt was om daarop een
nieuw lokaal te bouwen, maar men had geen geld om het
te koopen, en in dien tijd dacht Ds. de Jonge er zelfs aan
zijn evangelisatiewerk in te krimpen.
Maar er kwam uitkomst. Nederlandsche vrienden kochten het stuk grond en gaven geld voor den bouw van een
lokaal, dat in 1890 kon ingewijd worden. Viermaal in de
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week wordt daarin het evangelie verkondigd door een
evangelist en verschillende vereenigingen vergaderen er.
Br. Joelants heeft ook in den Duivelshoek het evangelie
gebracht. De pioniersarbeid was daar verricht door colporteur Meeuwes. De duivel heerschte daar werkelijk ; drinken, vloeken en vechten waren daar aan de orde van den
dag. Een kamer om samen te komen werd gevonden en
daarin kwamen voor de eerste maal 20 personen om het
evangelie te beluisteren.
De zegen werd gezien, toen in een samenkomst de eigenaresse van het huis met eenige politie-agenten verscheen,
om te zeggen, dat zij die vergaderingen in haar huis niet
gedoogde. Een bekeerde dronkaard diende haar van antwoord en zeide, dat hij door het evangelie van een drankslaaf een mensch geworden was, en dat de politie het
gemakkelijker zou hebben, wanneer het evangelie meer
aangenomen werd.
Van uit Brussel gaan wij naar Geraardsbergen. In 1858
werden aldaar in het huis van een gewezen Roomsche
evangelisatie-samenkomsten gehouden, terwijl daarbuiten
vijandige samenscholingen plaats hadden. Dikwijls moest de
bewoner van het huis naar buiten om de wacht te houden.
Eens kwam hij weer zijn woning binnen met een gapende
wonde in zijn hoofd, waaraan hij na een uur stierf. Dit
maakte een eind aan de evangelisatie.
Het liberalisme en de sociaal-democratie vonden daar
sinds dien tijd meer ingang dan het protestantisme. Daarom werd vanuit de geuzengemeente Maria-Hoorbeke nog
eens een poging gewaagd om het evangelie naar Geraardsbergen uit te dragen. Eerst werd de colporteur dier gemeente daarheen gezonden. Nadat hij daar eenige malen
geweest was, is de evangelist Leterme om de twee weken
met de Blijde Boodschap daarheen gegaan, om daarvoor
vaste lezers te winnen.
Na eenigen tijd werd getracht met de gewonnen lezers
een samenkomst te houden in een werkplaats. De eersten,
die binnen kwamen, waren twee kleindochters van den man,
die vroeger het beschikbaar stellen van zijn huis met den
dood had moeten bekoopen. Er kwamen 15 personen. Met
hen kon het werk worden voortgezet en thans is daar
een gemeente met een christelijke school en is er de opleidingsschool voor evangelisten gevestigd.
Naar Meenen, een der zuidelijke steden van Vlaanderen,
werd de evangelist J. Krahe gezonden. Hij mocht daar
zielen winnen en is er nog werkzaam.
Ds. de Jonge heeft ook in Ronse pogingen aangewend
om te evangeliseeren, maar moest ze afbreken. Later is
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men daar van uit Maria-Hoorbeke begonnen. Evangelist
Leterme ging daar eerst colporteeren, wist daarna menschen te verzamelen in een kleine woning, en toen deze
te klein bleek, verhuisde men naar een verlaten danszaal.
Later werd een lokaal gebouwd. Door dezen arbeid zijn
vele Roomschen protestant geworden.
Uit het naburige Waesbrugge kwamen menschen te
Ronse ter kerke, en in Etikhove, dat twee uren vandaar
ligt, werd in de oude protestantsche kerk geevangeliseerd.
In Ruysbroeck is eerst gecolporteerd en in 188g kon
F. Chrispeels met eenige helpers aan 40o personen het
evangelie prediken. Door brooduitdeeling aan de armen
trachtten de Roomsche priesters de menschen uit de volgende bijeenkomst te houden. Bovendien stookten zij eenige ruwe klanten op om de bijeenkomst in de war te
sturen. Hierdoor werd de samenkomst door slechts 200
menschen bezocht, en zij werd verstoord, doordat men met
de deuren en vensters ging slaan en hard schreeuwde.
De priesters hadden het gewonnen. Maar er kwam toch
nog een vrucht van. De pastoor had op den preekstoel zijn
gemeente opgewekt om de protestanten tegen te staan
en de predikanten goddelooze en slechte menschen genoernd. Een man, die in waarheid slecht was en dit zelf
wel wist, had dit aangehoord en gedacht: dan behoor ik
bij hen en ga naar hun vergadering. Hij voerde zijn gedachte uit, en die niet geslaagde samenkomst werd het
middel tot zijn bekeering. Zijn huisgezin volgde hem op
den smallen weg en voor velen werd hij ten zegen.
Door eenige personen uit Den Heysel, die de samenkomsten in Silo bijwoonden, was verzocht in hun buurtschap de kinderen te komen onderwijzen. Hieraan werd
gevolg gegeven en ook voor de ouaeren werden samenkomsten gehouden, die zoo goed bezocht werden, dat hiervoor een boerenhuis gehuurd werd.
In Wambeck had F. Chrispeels eens een lokaaltje gehuurd en het in orde gebracht voor een samenkomst. Toen
hij met zijn gezellen kwam om daarin te spreken, vond hij
geen hoorders, maar wel een verwoeste boedel. De pastoor,
de burgemeester en de veldwachter hadden de verhuurders
met allerlei tijdelijke en eeuwige straffen gedreigd, indien zij de predikers toelieten, en hen geprest om het gereedgemaakte te vernielen.
Toen de teleurgestelde prediker en degenen die bij hem
waren door het dorp gingen, stonden de bewoners met
allerlei geimproviseerde wapens gereed om hen aan te
vallen. Maar God beschermde hen, zoodat zij, hoewel bier
en daar pijnlijk geraakt met steenen, er doorheen kwamen.
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be heer Meeuwes kon daar later wel ongestoord colporteeren, maar men trachtte geen samenkomsten meer te
beleggen.
De jongste post is Dendermonde. De jonge broeder
Couvreur werd hierheen gezonden om te evangeliseeren,
en heeft hier zeer moeilijk werk. Men noemde hem een bedrieger ; een kwade hond werd op hem losgelaten en het
lokaal is belezen, opdat het door onheil zou getroffen
warden. Maar thans kan hij in honderden gezinnen komen
om christelijke lectuur te verspreiden, om op Christus
als eenigen Zaligmaker te wijzen en om op protestantsche
wijze te bidden. Dronkaards zijn bekeerd en Roomschen
van hun dwaalweg afgebracht. Een gewoon huis is tot
lokaal ingericht, waarin men godsdienstoefeningen en
vereenigingen houdt en de jeugd in den godsdienst onderwijst.
Ook zijn er nog posten te Oudenaarde en Aalst met de
bijposten Nederbrakel, Berchem en Sottegem gevestigd.
Weer is een tent in dienst van het werk gesteld, waarmede men Vlaanderen bereist. Ook op de markten gaat
men evangeliseeren. Dan gaan drie evangelisten tezamen
met een draagbaar orgeltje en christelijke lectuur daarheen.
Zij hebben het patent van liedjeszanger en kunnen daarom
onder de bescherming van de wet hun werk verrichten.
Soms maken zij hierbij wel eens kennis met de harde
handen van hun tegenstanders en met straatprojectielen,
maar vele marktbezoekers, die hen hooren, gaan van hen
heen naar huis met een evangeliewoord in het hoof d en
met een bijbel of christelijk boek in hun tasch.
Voor de jeugd wordt zoo mogelijk bij elke evangelisatiepost een christelijke school opgericht. De posten Laeken,
Ronse en Geraardsbergen hebben er elk een. De eerste
geniet subsidie van den staat en ten bate van haar is de
handelszaak Excelsior in het leven geroepen, uit Wier
winsten zij gesteund wordt.
Wanneer in Belgie samenkomsten in de evangelisatielokalen gehouden worden, treft men hierbij deurwachters
aan. Zij worden genomen uit vrijwillige hulpkrachten en
hebben een tweeledig doel, n.l. om yolk in het lokaal
te lokken en om ongure elementen daaruit te houden. De
heer J. Mathijsen, kunstschilder en dichter van het bekende lied : 1k heb geloofd — en daarom zing ik, en de
heer R. Geerling, architect van vele kazernes en, enkele
evangelisatie-lokalen in Belgie, die beiden overleden zijn,
achtten zich niet te voornaam om het eenvoudige en moeilijke werk van deurwachten te verrichten.
Ds. de Jonge zag reeds spoedig, nadat hij zijn evangelisa-
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tiewerk begonnen was, dat sommige personen beter luisterden, wanneer gezongen werd dan wanneer gepredikt
werd. Daarom liet hij veel zingen, leerde zijn menschen
zingen, maakte gebruik van zangvereenigingen en liet nu
en dan bekende evangelie-zangers optreden. Ook heeft hij,
zoo spoedig de financien het toelieten, zijn lokalen van
flinke orgels voorzien en het oprichten van muziekgezelschappen bevorderd, opdat hij deze voor zijn arbeid zou
kunnen gebruiken. VOOr de lokalen liet hij tijdens de
samenkomsten traktaatjes uitdeelen.
Het voorbereidende werk om tot stichting van een
evangelisatie te kunnen komen, werd door de colportage
verricht, en deze werd tevens aangevat om den Vlamingen
bijbels en christelijke lectuur te bezorgen. Ds. de Jonge
wist reeds enkele jaren na zijn komst in Brussel eenige
jongelieden te bewegen om des Zondags te gaan colporteeren. Later werd een lid van de vereeniging Maranatha als
colporteur aangesteld, maar de meest bekende colporteur
in Vlaanderen is de heer J. Meeuwes geweest.
Hij was fabrieksarbeider en behoorde tot de Roomsche
kerk. Een kameraad vertelde hem lets over het
evangelie, dat door Ds. de Jonge gepredikt werd. Maar dit
roerde zijn hart niet. Hij steeg op den maatschappelijken
ladder in Nederland en Frankrijk, maar door jaloezie werd
hij naar beneden gestooten, zoodat hij arm en werkloos
weer in Belgie kwam. Moedeloos en met voornemens om
een eind aan zijn leven te maken liep hij in Brussel rond,
en God leidde hem Silo binnen, waar hij het evangelic
hoorde en een boekje ontving, dat getiteld was : Geloofd zij
Jezus Christus.
Vooral dit laatste was het middel tot zijn bekeering. Op
zijn gebed kreeg hij ook weer werk. Zijn vrijen tijd besteedde hij voor bijbelonderzoek en tot zijn kameraden
sprak hij over het heil hunner ziel. Een ding kwelde hem
echter nog, n.l. dat hij ook des Zondags moest arbeiden.
Op zekeren Maandagmorgen wilde hij zich weer naar
zijn werk begeven, toen een inwendige stem hem zeide, dat
hij naar de St. Catharijneplaats moest gaan. Dit deed hij en
trad daar den christelijken boekhandel van F. Chrispeels
binnen, wien hij om werk vroeg. Deze zette hem aan het
colporteeren met het boekje Geloofd zij Jezus Christus, en
weldra ging hij, het lied zingende, dat daarin stond, en
het verkoopende, door Brussels straten.
Dit werk beviel hem goed, zoodat hij zich aan de colportage wijdde en geheel Vlaanderen met bijbels en christelijke lectuur doortrok. Ook de Blijde Boodschap verkocht
hij, waarorn men hem de Blijde Boodschap noemde.
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Soms vond hij in Roomsche harten een door God toebereide aarde voor het evangelie, en dan was het zaaien van
het Woord. Gods een gemakkelijk werk. Maar meestal was
zijn arbeid uiterst moeilijk. Van vele deuren werd hij
weggejaagd en weggevloekt, maar somwijlen ging bij een
volgend bezoek zulk een deur voor hem open en kon hij
binnenshuis een bijbel verkoopen.
Eens heeft hij voor het zieke kind van een herbergier
gebeden — en een half uur later was het hersteld. Maar
door dit mirakel werden geen zielen voor Christus gewonnen. Wel brak, toen later het kind toch stierf, de vijandschap tegen den colporteur los.
Op een anderen tijd bezocht hij een Roomsch gezin,
waarvan de vader in Silo kwam. Deze was krank en
Meeuwes bad voor hem. Onderwij1 deed een der zoons
stilzwijgend de belofte, dat hij 30o franken aan Silo zou
schenken, als zijn vader nog een jaar zou blijven leven. De
vader bleef nog langer dan een jaar in het leven en wilde
bij zijn sterven liever door Meeuwes dan door den pastoor
bijgestaan worden. Vijf jaren later volbracht de zoon zijn
gelofte.
Soms werd Meeuwes, wanneer hij een dorp voor het eerst
bezocht, aldaar welwillend ontvangen en kon hij uit zijn
voorraad veel verkoopen. Maar bij zijn huisbezoek bemerkte
de pastoor de gekochte bijbels, betitelde deze dan als
slechte boeken en stookte de menschen tegen den colporteur op. Wanneer deze daar dan later weer kwam, waren
de menschen als duivels tegen hem.
Door het leven van de bijbels en geschriften, die Meeuwes verspreid heeft, zijn velen tot nadenken gekomen,
hebben gebroken met de Roomsche kerk en Jezus als hun
Zaligmaker gevonden.
Het was een riskante onderneming van F. Chrispeels
om in 1877 te Brussel een christelijken boekhandel te
beginnen. Gelukkig behoefde hij met zijn gezin daarvan
niet te leven, want hij was reeds evangelist. Het was zijn
doel daarmede ook God te dienen. Daar werd Nederlandsche christelijke lectuur verkocht en een depot van het
Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap gevestigd.
Wat Ds. de Jonge schreef, werd in traktaat-, boek- of
courantvorm in de Weesinrichting . te Neerbosch gedrukt
en door dezen boekhandel uitgegeven.
In 1886 had de bekende heer Van 't Lindenhout een snelpers over, welke in de weesinrichting voor een grootere
had moeten plaatsmaken, en die hij nu schonk aan de
Evangelisatie te Brussel. Nu kon men daar de eigen uitgaven drukken. Zoo kwam de Evangelisatie-drukkerij tot
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stand, die uitgebreid en eenige malen verhuisd is, en waaraan later een binderij verbonden werd, hetwelk alles goede
winsten voor de evangelisatie oplevert.
Ds. de Jonge, diens helpers en opvolgers en ook anderen
hebben veel geschreven, dat op deze drukkerij gedrukt is
en als evangelisatie-lectuur niet alleen in Belgie, maar
overal, waar Nederlandsch gesproken wordt, verspreid
werd.
Het Chr. Volksblad, dat De Jonge in Leksmond begonnen
is, maakte hij in Brussel dienstig aan het evangelisatiewerk en het is thans nog het officieele orgaan daarvan. In
1878 begon hij den Vlaamschen almanak uit to geven. Als
evangelisatieblad verscheen in 1883 het maandblad Oud en
Nieuw, hetwelk omgevormd werd tot het bekende weekblad
De Blijde Boodschap. Op verzoek van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap heeft De Jonge het Nieuwe
Testament in het Vlaamsch vertaald. Naast verschillende
traktaatjes zijn door hem nog verschillende kleine werkjes
in het licht gegeven.
In den tijd van Ds. de Jonge werd ook een ziekenhuis
noodzakelijk voor het werk geacht. F. Chrispeels vond eens
bij zijn huisbezoek een zieke vrouw met haar kind in diepe
armoede gedompeld. Hij liet haar overbrengen naar een
vertrek van het lokaal Bethel, waarin weldra een tweede
vrouwelijke patient eveneens een bed vond. Op zulk een
plaats kon De Jonge ongestoord met de zieken spreken,
hetwelk in de ziekenhuizen niet het geval was. Hierom
breidde hij de ziekenverpleging in Bethel uit tot een ziekenhuis, hetwelk hij den naam Bethesda gat.
Hij liet hierin protestantsche en roomsche zieken verplegen en bracht hun het evangelie, maar wanneer een
roomsche voor zijn dood het laatste oliesel verlangde, liet
hij de bediening toe. Deze ruimheid is hem wel eens
kwalijk genomen.
Bethesda gaf hem verschillende zorgen. De kranken
vroegen een stuk van zijn veelbezetten tijd, bij moeilijkheden in de huishouding moest hij beslissingen nemen en
steeds waren er zooveel geldzorgen, dat hierom wel eens
opname van zieken geweigerd moest worden. Niettegenstaande het gebed, dat er voor opging, den ijver dien De
Jonge er voor aan den dag legde en den geestelijken zegen
die er uit voorkwam, moest de stichter het met een blocdend hart sluiten.
Geen enkele evangelisatie kan los van de kerk staan;
tusschen beide moet wisselwerking plaats vinden. Dit heeft
De Jonge gevoeld en toegepast. De predikant, de kerkeraad
en de geloovige leden der Hollandsche gemeente dreven de
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evangelisatie, en de gemeente genoot hiervan de vruchten,
want degenen, die uit de Roomsche kerk gewonnen werden,
traden tot haar als leden toe, zoodat zij sterker in zielental
werd en meer geestelijke kracht verkreeg.
In 1894 werd tusschen de gemeente en de evangelisatie
een contract gesloten, waarin de gemeente de posten te
Laeken en te Anderlecht als filiaalgemeenten erkende en
op zich nam te zorgen voor de ochtendbeurten, de bediening der sacramenten en het godsdienstonderwijs aldaar.
Later werd aan de geordende evangelisten toegestaan daar
de sacramenten te bedienen, en Silo werd in 1914 als zelfstandige gemeente erkend, maar de filialen hiervan bleven
tot het evangelisatiewerk behooren.
Na het overlijden van Ds. de Jonge werd Ds. C. L. Laan,
emeritus-predikant van Rotterdam, directeur van het evangelisatiewerk, die in 1912 opgevolgd werd door Ds. J.
Chrispeels. Deze is in 1930 vervangen door Ds. W. A. van
Griethuysen.
Ds. de Jonge heeft wel eenigen tijd een comite naast zich
gehad, dat met hem de evangelisatie bestuurde, maar eigenlijk was hij toch de man, die voor alles zorgde en op
wiens naam alle eigendommen stonden. Toen hij uit Brussel
vertrok, hebben hij en anderen in Nederland de vereeniging
Silo opgericht, aan Welke de eigendommen werden overgedragen. Het bestuur hiervan leidt de evangelisatie en
zorgt voor de financien. Men heeft hiervoor een Nederlandsche vereeniging moeten vormen, omdat in Belgie
zoo'n vereeniging volgens de wet onbestaanbaar was. Ds.
E. B. Couvee te Utrecht is haar voorzitter. Thans bezit de
wettelijke vereeniging „Silo" de eigendommen krachtens
een nieuwe wet.
In Dordrecht is enkele jaren een depot van de drukkerij
en uitgeverij der evangelisatie geweest onder leiding van
den heer R. van der Vlugt. Later werd deze benoemd om
als agent daarvan Nederland te bereizen, terwijl ten huize
van Ds. de Jonge de administratie van de uitgaven gevoerd
werd, Na diens overlijden werd dit werk aan den heer Van
der Vlugt overgedragen. Thans wordt dit verricht op het
bureau van de stadszending te Utrecht.
Naast dit groote werk van Ds. de Jonge is nog ander
evangelisatiewerk in Belgie verricht. In de havenstad
Duinkerke waren voor 1889 voor verschillende nationaliteiten christelijke zeemanshuizen gevestigd, maar voor de
Nederlandsche zeelieden en de Vlamingen werd aldaar
geen geestelijke arbeid verricht. In genoemd jaar stichtte
een comitê uit de Waalsche kerken in Nederland daar een
evangelisatie ten bate van de Nederlandsche zeelieden en
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de Vlaamsche bevolking, en benoemde J. Chrispeels als
evangelist hiervan.
Reeds na vijf jaren mocht hij 33 personen uit de Roomsche kerk tot lidmaten aannemen. Dit werk is overgenomen
door de Methodistenzending en wordt thans geleid door
den heer Van Oest.
In Gent heeft Ds. J. D. Domela Nieuwenhuis den stoat
gegeven tot oprichting van een evangelisatie. Ds. Laan
stond hem den colporteur Meeuwes af, om den pioniersarbeid te verrichten. In 1903 begon de kerkeraad der
Hollandsche gemeente aldaar gelden voor evangelisatie in
te zamelen en korten tijd later werden in een kamer in een
der buitenwijken van de stad samenkomsten gehouden. In
1905 werd een evangelisatielokaal in gebruik genomen, en
deed aldaar zijn intrede als evangelist, de heer P. C. Tijssen,
die daar drie jaren arbeidde.
Uit tal van Roomsche gezinnen namen grooten en kleinen
aan de samenkomsten, vereenigingen, catechisaties en Zondagsscholen deel. Niet alleen uit den werkmans- en burgerstand, maar ook uit de hoogere klassen der maatschappij
kwam men het lokaal bezoeken. Van dien tijd af is dit
werk met veel zegen voortgezet.
Een groote plaats in het evangelisatiewerk in Belgie
beslaat de zoogenaamde Nortonzending, maar die eigenlijk
Belgische Evangelische Zending heet. De Amerikaan R.
C. Norton en zijn echtgenoote hadden, toen de groote oorlog uitbrak, reeds tal van jaren in verschillende landen
evangelisatiewerk verricht met de evangelisten Wilbier
Chapman en Ch. Alexander. In den winter van 1914-1915
gingen zij arbeiden onder de Britsche militairen in de
oefeningskampen. Vele Belgische soldaten kwamen in dien
tijd naar Engeland om daar hun gezinnen te bezoeken of
verlof te genieten, en dan brachten zij veel van hun tijd
door op de Londensche straten. Ook onder hen ging Norton
aan het werk, door hun bijbels en andere christelijke lectuur uit te reiken.
Toen dit eenigen tijd gedaan was, was menig Belgisch soldaat niet meer tevreden met een boek of een
bijbel, maar werd een tweede gevraagd voor een kameraad
aan het front, hetwelk ook werd geschonken. Ook de
Belgische militairen in krijgsgevangenkampen in Duitschland en in de interneeringskampen in Nederland werden
door Norton van christelijke lectuur voorzien. Bijna alle
Belgische officieren en soldaten kwamen hierdoor tot het
lezen van den bijbel. Bovendien werden zij ook, indien dit
noodig was, met stoffelijke hulp bijgestaan.
Na den wapenstilstand vroegen de naar hun haardsteden
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teruggekeerde Belgische militairen om bijbelonderricht.
Dit dreef den heer Norton zijn werk naar Belgie over te
brengen en uit te breiden. Hij had toen reeds verschillende
geloovige helpers gehad bij zijn werk onder de soldaten,
maar nu de gewezen soldaten zich verspreid hadden over
geheel Belgie, had hij er meer noodig en zij moesten de
twee talen kennen, welke in dat land gesproken worden,
n.l. Vlaamsch en Fransch. Hij vond een zestigtal medearbeiders, die hij in verschillende takken van zijn arbeid in
dienst gesteld heeft.
Vanuit het centraalgebouw in de Moniteurstraat te Brussel, dat in eigendom verkregen is, wordt het werk bestuurd.
Hierin zijn ook twee bijbelscholen, een Vlaamsche en een
Fransche, gevestigd tot opleiding van evangelisten. De heer
J. Knecht, een Rotterdammer, is leider van de eerste. De
leerlingen hiervan zijn in het gebouw gehuisvest en worden
theoretisch en practisch voor hun toekomstige taak gevormd.
In vele plaatsen zijn evangelisaties gevestigd, o.a. in
Brussel, Brugge, Kortrijk, Oost-Roosebeke, Poperingen,
Eeclo, St.-Nicolaas, Lokeren, Dour, Blaton, Deux-Acres, La
Chapelle, Sart, Leuven, Luik, Hoei en Winterslag. Dus
niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de andere provincies
van Belgie. De meeste lokalen van deze evangelisaties zijn
het eigendom der vereeniging. In genoemde plaatsen
worden evangelisatiesamenkomsten en vereenigingen gehouden en jeugdwerk verricht.
Verder wordt in vele plaatsen, waar men zich tot op
heden niet vestigen kon, gecolporteerd met bijbels en
christelijke lectuur. In een van de laatste jaren werden
meer dan woo bijbels, ruim 12.000 evangelien, 476.000 traktaten en 8000 andere boeken verspreid in circa 140 plaatsen.
Twee tenten, twee evangelisatiewagens en een evangelisatieauto worden gebruikt daar, waar de colporteurs hun
pioniersarbeid verricht hebben, en ook wel op andere
plaatsen ; eveneens worden hiermede de kermissen afgereisd.
De heer Norton heeft ook bemerkt, dat Belgie, en vooral
dat gedeelte daarvan, waar de Fransche taal gesproken
wordt, arm is aan christelijke literatuur. Wanneer men
daar een christelijk boek in de Fransche taal wil koOpen,
kan men dit niet krijgen, om de eenvoudige reden, dat de
boekhandelaars het niet in voorraad hebben.
Hierom heeft de heer Norton verschillende evangelische
werken van goede schrijvers in het Vlaamsch en Fransch
laten vertalen en de uitgave en den verkoop hiervan op
zich genomen, waardoor hij Christus nader tot het Bel-
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gisch yolk brengen wil.
Vanaf 1925 wordt door deze zending een evangelisatie.
blad „Onze Hoop" tweemaal per maand uitgegeven.
Dit evangelisatiewerk is geloofswerk. Door den heer
Norton en zijn helpers is veel gebeden, of God mogelijkheden en ruimte voor zijn arbeid wilde geven, en om de
voor den arbeid benoodigde gelden, en God heeft menigmaal verrassende gebedsverhooringen geschonken.
Men legt het er echter ook op toe, dat de gewonnen
menschen zullen bijdragen in de kosten van het werk,
hetwelk zij ook doen, maar toch kunnen de gevormde
evangelisaties zichzelf niet bedruipen. Vooral uit Amerika
wordt deze arbeid met groote giften gesteund en vandaar
uit worden ook studiebeurzen voor de leerlingen der bijbelscholen beschikbaar gesteld.
Ten slotte kan nog medegedeeld worden, dat de medearbeiders van den heer Norton een geloofsverklaring moeten onderteekenen, welke het bijbelsche standpunt dezer
zending en hun persoonlijk geloof uitdrukt.
Ook is na den oorlog evangelisatie- en sociaal werk
ondernomen door de Methodistische Kerk der Zuidelijke
staten van Noord-Amerika. In elf plaatsen in VlaamschBelgie heeft deze zending evangelisatieprediking in kerken
of zalen. In veertien plaatsen heeft prediking in de Fransche taal plaats; in de Engelsche taal ook in Brussel in
een kerk. Op sociaal gebied werkt deze zending mede met
het Protestantsch ziekenhuis ; zij heeft bovendien een
Kinderhuis, een tehuis voor Jongelieden, een Christelijke
Lagere School en een Kostschool voor meisjes. Opleiding
van evangelisten heeft plaats in het Fransch en het
Vlaamsch. Door een boekhandel tracht deze arbeid goede
lectuur onder het yolk en de intellectueelen to brengen.
Door het beschreven evangelisatiewerk wint het protestantisme in Belgie weer veld, en, wat nog meer zegt, hierdoor werden velen voor Christus gewonnen. Er gaat thans
een frissche geestelijke wind door Belgie en deze bewerkt
onder den zegen Gods een geestelijke opwekking, zoodat
dit land op geestelijk gebied wat goeds belooft.

HOOFDSTUK XV.
EVANGELISATIE IN RUSLAND.
Rusland is, niettegenstaande het vele volken in zich
herbergt en er tal van talen gesproken worden, vele eeuwer!
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op staatkundig en godsdienstig gebied een eenheid gebleven. Bijna alle onderdanen van den Czaar behoorden
tot de Grieksch-Orthodoxe Kerk en hijzelf was haar hoofd.
De Grieksch-Orthodoxe godsdienst was staatsgodsdienst
en de staatswetten verboden het invoeren van een andere
kerkleer.
Deze godsdienst heeft velerlei ceremonien. Het yolk
leefde in het vertrouwen, dat de kerk alles wel goed zou
maken, maar had slechts weinig persoonlijke aanraking
met God en met den bijbel. De priesters moesten het geestelijk leiden, maar zij waren dom en lui, en indien zij behoefte gevoelden aan een levend geloof, moesten zij in
den band der doode kerk blijven, zoodat • het geestelijk
leven op een laag peil kwam te staan.
Czaar Alexander I heeft er toe medegewerkt dat in 1813
het Russische Bijbelgenootschap door de Pietisten werd
opgericht. Dezen hebben den bijbel in het nieuw-russisch
laten vertalen, zoodat het yolk hem lezen kon. Dit bijbelgenootschap werd door Czaar Nicolaas I opgeheven. Na
1861 werd echter de verbreiding van het evangelie toegelaten, en hiervan maakten Melville, een calvinist uit
Schotland, en Kascha Jagub, een Syrische Nestoriaan, gebruik om het op onderscheidene plaatsen te brengen.
Intusschen hadden in 1817 een aantal Wurtembergsche
boeren zich in het zuiden van Rusland gevestigd, en
oefenden door hun prediking en christelijk leven een gezegenden invloed uit op de daar wonende bevolking, welke
zich overgaf aan sterken drank. Deze Wurtembergers
hielden ook Stunden, samenkomsten, waarin zij den bijbel
lazen en verklaarden, welke door vele Russen gaarne werden bezocht, waardoor bij dezen heilsbehoefte en bekeering
gewerkt werden. Zijzelf gingen ook stunden houden, en
deze beweging nam door de uitzending van evangelisten
steeds grooter afmetingen aan in gouvernementen Cherson
en Kiew en in de Oekraine.
De geestelijken der kerk en de staatsambtenaren hebben
de aanhangers van deze beweging, die Stundisten genoemd
werden, doch zichzelven Broeders noemden, heftig vervolgd, maar desniettegenstaande nam hun aantal voortdurend toe, en zij, die tot het Stundisme overgingen, waren
waarlijk bekeerd. Zij verbanden de heiligenbeelden uit hun
huizen en allerlei vormelijke gebruiken uit hun leven, hetwelk uitliep op een breuk met de kerk. Sinds 188o zijn er
Stundistische kringen in geheel Zuid-Rusland, in een gedeelte van Centraal-Rusland en in Kaukasie te vinden. Van
de Baptisten hebben zij den doop bij onderdompeling overgenomen.
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Ook te St. Petersburg werd zoowel in de kringen der
rijken als in die der armen geevangeliseerd, maar van een
andere zijde. De man die hiermede begonnen is, was een
Rus van hooge geboorte, n.l. Graaf M. M. Korff. Zijn vader bekleedde reeds een hooge positie aan het hof van de
Czaren Nicolaas I en Alexander II en werd de opvoeder
van den kroonprins, waarom hij met zijn gezin in het paleis
des keizers moest wonen, zoodat de jonge Korff reeds op
jeugdigen leeftijd in nauwe aanraking met het hof kwam.
Hij werd op zijn igde jaar kamerheer en klom op tot hofmaarschalk.
In 1867 was hij op de wereldtentoonstelling te Parijs en
kwam op een wandeling over het tentoonstellingsterrein
bij de kiosk van het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, waar hij in een gesprek geraakte over den bijbel
met den persoon, die daarin de bijbels verkocht. Als gevolg hiervan ontving hij na zijn terugkomst in St. Petersburg een bezending Johannes-evangelien in de Russische
taal. Hij vroeg aan de Synode verlof om deze te verspreiden en verkreeg de toestemming hiervoor, waarna hij ze
aan rijken en armen uitdeelde.
Omdat de censuur niet toeliet, dat bijbels uit het buitenland in Rusland ingevoerd werden, en de Synode alleen het
recht had deze te laten drukken, zond men uit Engeland
bijbels aan de Synode en aan Korff geld om ze weer van de
Synode te koopen, opdat hij ze kon verspreiden. De Synode
verkocht ze argeloos aan Korff en deze bracht ze onder
het yolk. In 187o wist hij de Synode te bewerken, dat deze
in een door hem gebouwde kiosk op de nijverheidstentoonstelling bijbels zou laten uitdeelen, waarvan het gevolg
was, dat iedere bezoeker der tentoonstelling met een bijbel naar huis ging.
In 1874 hadden eenige heilbegeerige Russische aristocraten den Engelschen Lord Radstock, een Darbistisch prediker, naar St. Petersburg geroepen om aldaar het evangelic te brengen. De eerste samenkomsten, waarin hij
sprak, werden slecht bezocht. Korff hoorde daarover op
avondpartijen spottend spreken, en vernam ook, dat de
Lord naar hem gevraagd had.
Bij de eerste ontmoeting van deze beide voorname mannen vroeg Radstock aan Korff : „Gelooft gij, dat gij verlost
zijt?" Naar aanleiding van deze vraag ontstond een gesprek
tusschen hen en zaaide de Lord bij den Graaf het zaad des
evangelies in het hart. Toen begon voor Korff de strijd,
want hij wist, wanneer hij de zijde van Christus koos, dat
zijn loopbaan aan het hof afgebroken zou worden en
hij veel moeilijkheden zou moeten doormaken. Hierom
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vroeg hij in een bijeenkomst aan andere heilbegeerigen,
of zij voor hem wilden bidden, hetwelk zij deden. God verhoorde hun en ook zijn eigen gebeden om licht, en hij koos
Jezus tot zijn Zaligmager en Leidsman.
In hetzelfde jaar werden ook vorst Paschkow en
Graaf Bobrinsky bekeerd. Zij en Korff stelden hun aanzienlijke huizen open om daarin samenkomsten te houden.
Later ging ook vorstin Lieven dit doen. In deze samenkomsten gingen de genoemde voorname mannen voor, en
zij werden steeds drukker bezocht door edelen en armen.
Men ging ook in de gevangenissen het evangelie brengen
en ook de studenten werden er mede in aanraking gebracht. Hierdoor ontstond een ware geestelijke opwekking.
Daar echter de kennis van de godsdienstige waarheden
bij de voormannen van deze beweging nog slechts gering
was, noodigden zij Ds. Stockmayer uit Zwitserland en
George Muller uit Bristol uit om voor te gaan in de samenkomsten, waarover de Synode haar ontevredenheid te kennen gaf. Door iets anders maakte Paschkow, dat ook de
regeering tegen de beweging optrad. Hij had een geloofsbelijdenis opgesteld en gezonden aan alle evangelische
groepen, die in Rusland buiten de kerk leefden, om eenheid onder hen te brengen. Te St. Petersburg kwamen 70
afgevaardigden van de groepen bijeen om hierover te spreken. Op den eersten dag kwamen zij niet gereed en den
volgenden dag konden zij niet bijeenkomen, omdat men
hen in de gevangenis gezet had." Zij werden echter later
weer vrijgelaten en naar huis gezonden.
De voorzitter van de Synode had den Czaar geadviseerd
de beweging van Paschkow met hand en tand uit te roeien.
Tengevolge hiervan werden alle groote vergaderingen en
samenkomsten buiten de kerk verboden -en het gestichte
traktaatgenootschap opgeheven, Paschkow werd naar Siberia verbannen en Korff moest Rusland verlaten; alleen
de samenkomsten bij vorstin Lieven werden door den
Czaar toegelaten.
Weer zou een persoon uit Engeland met zijn evangelisatiewerk hierop aansluiten, maar deze was een geboren
Duitscher uit Westfalen, Dr. F. Baedeker. Hij was in zijn
jeugd niet sterk, zoodat hij zelfs voor den militairen
dienst werd afgekeurd. Op 28-jarigen leeftijd huwde hij,
maar mocht zich slechts drie maanden in het bezit zijner
vrouw verheugen, want toen nam de dood haar van zijn
zijde weg. Uit droefheid ging hij naar Australia om daar
werk en afleiding te zoeken en was daar op verschillende
plaatsen onderwijzer.
Daarna is hij weer voor korten tijd naar Duitschland ge-
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gaan om vandaar naar Engeland te vertrekken, alwaar hij
weer onderwijzer werd. Hier trad hij voor de tweede maal
in het huwelijk en behaalde hij zijn graad als doctor in de
medicijnen.
In dien tijd is hij ook tot bekeering gekomen. Lord.
Radstock hield in zijn woonplaats godsdienstige samenkomsten en een vriend noodigde Baedeker uit om met
hem daarheen te gaan. Hij ging mede als een ongeloovige
en uit nieuwsgierigheid. Dit deed hij meermalen, totdat
Lord Radstock hem de hand op den schouder legde en tot
hem zeide : „Vriend, God heeft een boodschap aan u door
mij van avond." Hij nam hem mede naar de andere zaal en
daar werd hij door de genade Gods tot een geloovigen en
ootmoedigen volgeling van Christus gemaakt. Kort daarna
ging ook zijn vrou'w met hem naar de samenkomsten, en
ook zij werd bekeerd.
De bekeering van Baedeker had ook een heilzaam gevolg voor zijn lichaam. VOOr dien tijd was hij ziekelijk en
altijd bang, dat hij een hartkwaal zou krijgen, maar na zijn
bekeering staakte hij het innemen van medicijnen en
geloofde hij, dat God hem genezen zou. Van dien tijd of
werd hij beter en bereikte, zonder ooit meer ziek te wora
den, den leeftijd van 83 jaren.
Hij werd evangelieprediker, en, al predikende door
Duitschland trekkende, bereikte hij Rusland, want in dit
land wilde hij gaarne evangeliseeren. In Mitau hield hij
zijn eerste samenkomst met Russen. Hij nam aldaar zijn
intrek in een hotel en begaf zich naar den burgerneester,
om te vragen, of hij in diens voorkamer de dorpelingen
toe mocht spreken, Deze stond dit toe, en het werd daar
voor enkele personen een gezegende ure.
Niet altijd ging het zoo gemakkelijk voor hem als hier,
om verlof tot het houden van samenkomsten te krijgen.
Hij had een goed paspoort en aanbevelingsbrieven van
Lord Radstock, en hiermede moest hij meermalen alle
hooge ambtenaren van een stad of dorp fangs om de begeerde vergunning te krijgen. Men zond hem dan zelfs
naar personen, die er niets mede te maken hadden. Hij
was echter altijd bereid om te doen wat de ambtenaren
hem bevalen, zoodat hij meestal gedaan kreeg wat hij wilde.
Later, toen hij in Rusland vrienden kreeg en zijn arbeid
onder de ambtenaren bekend werd, verkreeg hij de stoutmoedigheid om zonder hun verlof samenkomsten te houden. Hierdoor is het meermalen gebeurd, dat hij gevangen
werd genomen, maar dan ging hij zijn medegevangenen het
evangelie brengen.
In St. Petersburg stelde vorstin Lieven haar woning
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voor hem open om vergaderingen te houden. Door zijn
prediking aldaar werd o.a. de echtgenoote van een kolonel
bekeerd, die dadelijk haar huis openstelde om ook daarin
het evangelie te prediken. Haar man werd bevreesd,
dat hij daarom gevangen genomen zou worden, en vluchtte
naar een zijner landgoederen. Nadat hij daar twee maanden
geweest was, dacht hij dat de bijeenkomsten wel geeindigd
zouden zijn en ging terug. Juist toen hij zijn woning
betrad, was men daarin bezig een samenkomst te houden,
welke hij bijwoonde en waarin hij bekeerd werd.
Baedeker werkte zoowel onder de armen als onder de
rijken en edelen, en het evangelisatiewerk, dat Lord Radstock onder de gevangenen aangevangen had, wilde hij
gaarne voortzetten. Hij had bemerkt, dat de gevangen als
dieren behandeld werden en steeds geketend waren, waardoor hij innig medelijden met hen kreeg en gaarne iets
wilde doen tot hun verlichting en om hen met Christus
in aanraking te brengen.
Hierover sprak hij eens met een voorname dame, waarna
zij aan den directeur der gevangenissen verlof voor hem
• vroeg om de gevangenen te mogen bezoeken en aan hen
bijbels uit te reiken, wat hem werd veroorloofd. Eens is
hem het bewijs hiervan ontstolen, waarop door bemiddeling
van dezelfde dame hem een nieuw gezonden werd, hetwelk
hem nog meer voorrechten verleende dan het eerste. Nadat
men de vruchten van zijn arbeid zag, kreeg hij een nog
verder strekkend verlof.
Mannen en vrouwen en zelfs geheele huisgezinnen werden toen bij honderdtallen naar Siberie verbannen en moesten in ketenen geklonken de reis daarheen te voet afleggen.
Ontzaglijk was de ellende, welke zij dan leden, zoodat
velen hunner bezweken, voor zij Siberie bereikt hadden.
Baedeker is zelf in Siberie geweest en de regeering deed
al het mogelijke om hem het reizen daar gemakkelijk te
maken. De reis geschiedde in een tarantas, d.i. en vierwielig voertuig zonder veeren, maar met een kap, hetwelk
door drie paarden getrokken wordt, en waarin men kan
reizen, eten en slapen. Op de ongelijke wegen, die in Rusland in overvloed zijn, stoot zulk een voertuig reusachtig,
zoodat men zich dan aan de kap moet vasthouden om er
niet uit te vallen.
Op deze reis heeft hij de gevangenen in hun gevangenissen en huizen en bij hun werk in de mijnen bezocht.
Sommigen waren daar van hun ketenen verlost, maar
anderen, die woest waren of pogingen tot ontvluchting
aangewend hadden, hadden ze nog aan. Zij, die goed oppasten, mochten in hun eigen huis met hun naar Siberi e
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overgekomen familie wonen.
De gevangenissen waren echte pestholen. In houten
schuren waren de gevangenen als haringen opeengepakt.
Wanneer het mooi weer was, verkeerden zij daarbuiten,
maar zij moesten bij slecht en koud weer binnen blijven, zoodat dan de dampkring als vergif was. In de ziekenhuizen
voor de gevangenen lagen de zieken op matrassen, die op
den grond gespreid waren, en soms lagen zij zonder matras
buiten op het grass Hierom was het geen wonder, dat vele
gevangenen ontvluchtten, en dan werden de meesten van
hen, die hierin slaagden, roovers en dieven.
Zij, die in Siberie hun straf uitgezeten hebben, krijgen
een paspoort, waarop hun ondergane straf staat opgeteekend, maar hiermede zijn zij uit de samenleving uitgestooten. Baedeker heeft een jongen man ontmoet, die zijn
eigen huis in brand gestoken had, om hierdoor verrijkt te
worden, hetwelk ontdekt en waarom hij naar Siberie gezonden werd. Hij was oogenschijnlijk bekeerd, toen Baedeker hem ontmoette, en zou spoedig uit zijn gevangenschap ontslagen worden.
Maar later ontmoette Baedeker hem weer in de Siberische
gevangenschap als een woesteling, want zijn paspoort was
gekomen tusschen hem en zijn familie en stond hem in den
weg bij ieder, wien hij om werk vroeg. Hierom deed hij
nogmaals een misdaad om weer naar Siberie gezonden te
worden.
Het verschrikkelijkste oord in Siberie was het eiland
Sachalin, alwaar koude en ijs het grootste gedeelte van
het jaar heerschen en waarheen de ergste misdadigers gezonden werden. Toen Baedeker dit oord bezocht, zeiden
de gevangenen in wanhoop tot hem : „Waarom komt gij
naar ons ? Voor ons is er geen hoop."
Vele gevangenen, die Baedeker in Rusland en Siberie
bezocht, hadden nog nimmer het evangelie gehoord of een
bijbel gezien en waren meestal zeer verrukt over zijn komst
en zijn toespraken. In intieme gesprekken wist hij hun
dikwijls een belijdenis van zonde te ontlokken en kon hij
hen het best op Jezus wijzen. Zij, die bekeerd werden, gingen als christenen leven en oefenden een gunstigen invloed
op de andere gevangenen uit. Aldus is zijn werk zeer
vruchtdragend geweest.
Hij moest in het groote Russische rijk, waar veel talen
gesproken worden, dikwijls van geleerde mannen als tolken
gebruik maken om de gevangenen toe te spreken, maar bij
zijn bezoek aan de gevangenissen in Finland vergezelde
hem een voorname dame om als zijn vertolkster op te
treden, die ook met het evangelisatiewerk onder de gevan-
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genen bezig was. Haar naam is Mathilda Wrede.
Haar vader was baron Gustav Wrede, gouverneur van
Wasa. Toen zij ongeveer 17 jaar was ging z j eens een
leekenprediker hooren, die over Joh. 3 : i6 sprak, waardoor
zij tot bekeering kwam en waarna God haar in haar levenswerk inleidde. Op zekeren dag werd het slot van haar
kamerdeur defect, en een amid, die gevangen zat, werd
gehaald om het te herstellen. Terwijl hij geboeid aan het
werk was, ving Mathilde een gesprek met hem aan en sprak
ook over God. Hij zeide haar, dat zij zoo ook eens met de
andere gevangenen moest komen spreken, wat zij beloofde
te zullen doen. Haar vader gaf haar hiertoe verlof.
Het bleef niet bij een bezoek aan de gevangenis, maar
zij gaf zich er nog niet geheel aan. Nadat zij eens aan een
gevangene beloofd had, hem op een bepaald uur te zullen
bezoeken, maar haar belofte niet vervulde, omdat zij op
dat uur zelf bezoek ontving, kreeg zij den volgenden nacht
een droom, waaruit zij opmaakte, dat God haar riep om den
gevangenen het evangelie te brengen. Deze roeping heeft
zij getrouw volbracht.
Na het ontslag van haar vader als gouverneur van Wasa
verhuisde de familie naar Rabelugn. Om haar werk voort
te kunnen zetten, ging zij naar den inspecteur der gevangenissen in Finland en vroeg hem verlof om enkele gevangenissen aldaar te mogen bezoeken, dat haar verleend werd.
Zij was toen 20 jaar.
In de gevangenis sprak zij met de gevangenen afzonderlijk in hun cellen, maar hield ook wel samenkomsten met
hen alien en gaf hun traktaatjes en boekjes. Voor iederen
gevangene, hoe slecht hij ook was, was zij vriendelijk. Zij
ging zoover, dat zij eens, zoekende naar een middel om
het hart van een gevangene te winnen, een droge keel voorwendde en hem te drinken vroeg uit zijn kruik. Hij bemerkte hieruit, dat zij niet vies van hem was, en van dat
oogenblik of was de baan naar zijn hart voor haar geopend.
Zij kwam eens bij een gevangene, die anderhalf jaar
met boeien om zijn hals, middel en voeten had gelegen,
omdat hij een cipier had willen dooden, en die zichzelf den
slechtsten uit de gevangenis noemde. Zij vroeg den cipier
om een stoel, die door hem gehaald en door haar den gevangene aangeboden werd, om hem een andere houding te
verschaffen. Hierdoor kreeg zij vat op hem en het kwam
tot een gesprek. Zijn eerste woorden waren : „Hoe durft
ge bij mij komen?" Zij zeide, dat zij niet geloofde dat hij
haar kwaad zou doen en dat God bij haar was. Dit ontlokte
hem den uitroep : „Ik zou wel christen willen worden !"
Maar hierop volgde weer een woeste bui. Zijn bijbel had
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hij verscheurd, maar zij gaf hem een andere. Hij zeide
echter, dat hij dien nooit zou gebruiken.
Een andere gevangene, die, door op haar woorden stil te
zwijgen en met de vuist op de tafel te slaan, haar bang
wilde maken, werd door haar vriendelijkheid overwonnen.
Eens brak zij in een gevangenis een harer voeten, maar
hierna sprak zij nog een verzameling gevangenen toe, ging
daarna nog zeven anderen bezoeken en ontmoette tenslotte
een gevangen schoenmaker, die door haar tot bekeering
gekomen was en uit dankbaarheid hiervoor een paar schoenen voor haar wilde maken. Hij moest de maat van haar
voet nemen en ontdekte toen, hoeveel lief de zij voor de
gevangenen had.
Toen zij eens afscheid nam van een troep gevangenen,
die naar Siberie gevoerd zouden worden, was het erg koud
en woedde er een sneeuwstorm. Zij verzachtte echter de
smarten van enkele gevangenen door haar das en halsdoek
onder de boeien te leggen, opdat deze hen niet zouden
drukken, en haar mantel trok zij uit, omdat zij niet beter
gekleed wilde zijn dan de gevangenen, zoodat zij paars
van de koude hen toesprak. leder kreeg ook een krentebrood van haar. Zij vond er verstokte boosdoeners onder,
maar die werden zoo door haar medeleven getroffen, dat
zij bij het afscheid nemen uitriepen : „Vaarwel, geliefde
dochter van ons vaderland, eenige en ware troost der gevangenen!"
Aan een gevangene, die aan kleptomanie leed, gaf zij
den sleutel van haar kast en de vrijheid om, wanneer hij
lust tot stelen kreeg, daaruit iets weg te nemen. Maar
meteen wees zij hem op Christus als den Geneesmeester
van zijn zedelijke ziekte. Hoeveel invloed zij op de gevangenen had, bewijst het volgende. Een paar ontslagen
gevangenen waren bezig een flesch met sterken drank te
ontkurken. Zij zag dit en zeide hiervan niets, maar keek
hen aan met droeve oogen, die veel meer zeiden dan woorden — en de mannen stortten de flesch op den grond uit,
onder het uitspreken van de woorden : „Op uw gezondheid, Mathilda Wrede". Daarna nam zij hen mede naar
een koffiehuis om koffie met haar te gaan drinken.
Reeds in haar jeugd was de naam van den roover Matti
Haapoja een schrik voor geheel Finland. Wegens zijn
wandaden werd hij naar Siberie verbannen, maar ook daar
sloeg hij aan het moorden. Om een nog zwaardere straf
te ondergaan, werd hij te Helsingfors in de gevangenis
gezet, waar Mathilda hem in zijn cel ontmoette. Hij vloog
woest op haar toe met de vraag: „Wie zijt gij en wat wilt
gij bier?" Zij zeide, dat zij hem kwam bezoeken, omdat hij
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uit Siberie kwam, en vroeg hem naar enkele gevangenen,
die daar waren. Hij antwoordde : „Dan zijt gij de dochter
van den gouverneur van Wasa; die was een schoon en
sterk man, maar gij .." Zij ontwapende hem met het compliment: „Wij kunnen niet alien zoo schoon zijn als mijn
vader en gij". Hierna ging zij naast hem op zijn krib
zitten om over zijn ziel te spreken. God hielp haar het
harde hart van dien man te vermurwen, zoodat hij snikkend en biddend op den vloer kwam te liggen. Zij zat
zwijgende daarbij en liet God werken.
Toen zijn zielestrijd gestreden was, vreesde hij voor bezoek van andere personen en hij vroeg haar om tot den
avond bij hem te blijven, wat zij ook deed. Later bezocht
zij hem op zijn verzoek een geheelen dag in zijn cel,
waarin hij van zijn gespaarde geld brood en melk voor
haar had laten brengen. Toen kreeg zij een vreeselijke
biecht van hem te hooren.
Hij kon echter geen volkomen rust krijgen, omdat hij
nog iets aan de rechterlijke macht vertellen moest aangaande een misdrijf, waarin hij betrokken was geweest, hetwelk hij ook deed, maar dat men niet naar waarde schatte.
Daarom wilde hij uit de gevangenis breken om het goed
te maken, maar hierbij werd hij betrapt door een cipier,
dien hij doodde, waarna hij de hand aan zijn eigen leven
sloeg. Maar het gelukte hem niet zichzelf te dooden, zoodat hij het schavot in het vooruitzicht had.
Hij wilde, dat Mathilda daar zijn zielszorgster zou zijn,
hetwelk zij beloofde, doch hij beef de er voor terug om
haar dien zwaren gang te laten maken, en daarom pleegde
hij zelfmoord. Wij zouden een vraagteeken achter zijn bekeering kunnen zetten. Doch mogen wij dit doen? Want
dat hij zoo stierf, was terwille van Mathilda.
Dit hoofdstuk zou te groot worden, indien wij nog meer
van haar celbezoek vertelden. Daarom eindigen wij er
mede.
Na den dood haars vaders is zij in Kakola gaan wonen
om beter de gevangenen en hun families te kunnen bereiken. Aan de laatsten bracht zij niet alleen geestelijke
spijze, maar zij hielp hen ook op maatschappelijk gebied.
Haar komst was voor hen een feest. Eens heeft zij in
het huis van den meest beruchten boef van die streek
geslapen, terwijl hij zelf voor haar kamerdeur lag om
over haar te waken.
In i8go was zij met veel voorname personen op het
congres over het gevangeniswezen, dat door den Czaar
zelf geopend werd, en waarop door den chef van het
gevangeniswezen in Frankrijk een cede gehouden werd
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over de behandeling van onverbeterlijke misdadigers,
waarin hij tot de slotsom kwam, dat met hen niets te
beginnen was. Mathilda betoogde hierop in een korte rede,
dat elke misdadiger door de kracht Gods kan veranderd
worden. Haar woorden oogstten luiden bijval, maar toch
is het de vraag, of men het werkelijk met haar eens was.
Wanneer zij op wantoestanden in de gevangenissen wees,
wat zij herhaalde malen gedaan heeft, waren de autoriteiten het ook niet met haar eens. Ten slotte heeft zij
Dr. Mattsen overgehaald om in een nieuwsblad over de
misstanden in de ziekenafdeeling van de gevangenis te Kakola te schrijven, maar toen dit uitkwam, mocht zij de
gevangenen niet meer ontvangen in het kamertje, dat
daarvoor disponibel was gesteld, en moest in het bijzijn
van een bewaker met de gevangenen spreken. Toen zij
zich hieraan niet wilde onderwerpen, werd haar verlof om
de gevangenen te bezoeken ingetrokken.
Hierna beperkte haar werk zich tot de families van de
gevangenen en degenen, die uit de gevangenis ontslagen
waren, maar het werk, dat zij ten bate van de gevangenen
verricht had, wreekte zich nu op haar lichaam, want door
alles wat zij ondervonden had, werd zij telkens ziek.
Na de revolutie van 1917 kreeg zij opnieuw verlof om
de gevangenen te bezoeken. In de gevangenis van Kakola
werd zij met gejuich ontvangen en op haar stoel door
het gebouw rondgedragen, wat de gevangenen uit pure
blijdschap deden. Toen men elkaar tijdens den burgeroorlog veel leed aandeed, stak niemand de hand met slechte
bedoelingen naar Mathilda uit. Zij stelde haar huis voor
beide partijen open en trad als bemiddelaarster tusschen
hen op. Zij mocht er op terugzien, dat zij vrede in menig
hart en vreugde in menige cel heeft mogen brengen. In
1929 is zij ontslapen.
Nu wij de personen, die zelfstandig in Rusland evangeliseerden, besproken hebben, gaan wij weer op den algemeenen toestand van het evangelisatiewerk aldaar letten.
Tot op 1905 heeft de Russische regeering telkens de
Grieksch- Orthodoxe Kerk te hulp geroepen, om den overgang naar een anderen godsdienst bij het yolk te bebestrijden, maar deze kon hiertegen niets doen. Wel kon
de regeering hen tref fen, die de wet overtraden door de
kerk te verlaten. Dezen werden naar Siberie verbannen.
In genoemd jaar werd na een revolutie de vrijheid van
godsdienst en drukpers afgekondigd, waardoor het evangelisch christendom zich snel uitbreidde, hoewel dit nog
op allerlei wijzen door regeering en kerk tegengestaan

werd.
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Als gevolg van de vrijheid van godsdienst zijn twee
groote evangelische kerkgenootschappen gesticht. Het eerste is de Bond van Evangelische Christen-Baptisten, die
in zich vereenigt de baptisten, die uit Duitschland gekomen zijn, en de protestanten uit Zuid-Rusland, die uit
de Grieksch-Orthodoxe Kerk gewonnen zijn.
De gemeenten worden geleid door een oudste of prediker met een raad van broeders. Zij zijn in districts- en
gouvernementsverband met elkaar vereenigd en in Moscou
is het Centraal Comite gevestigd. W. G. Pawlow, een Rus,
die in Duitschland tot baptistenvoorganger was opgeleid,
is eerst als evangelist in Rusland werkzaam geweest en
werd later de leider van dit kerkgenootschap.
Het andere groote kerkgenootschap is de Alrussische
Bond van Evangelische Christenen, die gegroeid is uit
het werk van Paschkow, en daardoor darbistische eigenschappen vertoont. Hierin zijn geen ambtsdragers, maar
wel wordt de geestelijke arbeid over zooveel personen
verdeeld als maar mogelijk is, opdat alle genadegaven tot
uiting kunnen komen. Elke gemeente heeft echter een
raad en de meeste leden laten zich op baptistische wijze
doopen. De oud-ingenieur I. S. Prochanow is organisator
van dezen bond.
Er is nog een klein evangelisch kerkgenootschap, dat
gevormd wordt door de Molokanen in Zuid-Rusland, en
zich noemt Bond van Evangelische Christen-Nieuw-Molokanen. De leden hiervan nemen den bijbel als Gods Woord
en Jezus Christus als den algenoegzamen Zaligmaker aan ;
zij achten, dat Woord en Geest samenwerken om den
mensch tot geloof in Christus te brengen, en huldigen den
kinderdoop en het algemeen priesterschap der geloovigen.
Over het algemeen is in genoemde kerkgenootschappen
veel geestelijk leven te vinden. Onvervaard getuigen
hun leden tegenover alien, met wie zij in aanraking komen,
van het hell in Christus ; ook het gebedsleven staat bij
hen op een hoogen trap en in het maatschappelijk leven
kan men aan hen bemerken, dat men met oprechte christenen te doen heeft. Drinken, rooken en vloeken is voor
hen uit den booze. Zij overschatten echter somwijlen hun
ziels- en gevoelservaringen, zijn enghartig tegenover de
leden van de Grieksch-Orthodoxe Kerk, en hun ingetogenheid wordt wel eens een najagen van de werken der wet.
OnderwijI de evangelische beweging vasten voet kreeg
en zich uitbreidde, werkte de Grieksch-Orthodoxe Kerk
onbewust mee om de revolutie van 1917 voor te bereiden.
Vele menschen kwamen in aanraking met de evangelische
christenen en zagen in hen vruchten van het bijbellezen,
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Hierom verlangden zij ook naar den bijbel, maar wilden
hem uit de hand van de kerk ontvangen. Deze wilde hun
echter den bijbel niet geven, en zij wilden de kerk niet
loslaten. Dus ging de kerk met het yolk niet mede, had
geen oog meer voor het goede van de evangelische strooming en nam dit niet over.
Maar iets anders gaf den doorslag. Reeds in vroegere
eeuwen had de kerk hier en daar aan de boeren hun land
ontnomen, om zichzelf daarmede te verrijken. Zij heeft
door haar invloed ook niets gedaan om de rechten en vrijheden van het yolk te laten uitkomen en te beschermen,
maar daarentegen met de regeering en den adel medegewerkt om het yolk te knechten. Van zulk een kerk
was ook niet te verwachten, dat zij in de sociale vraagstukken goede leiding zou geven
Hierdoor gedrongen vielen velen van haar of en traden in
de evangelische beweging of vervielen tot sectarisme, terwijl vele arbeiders en boeren onverschillig omtrent den
godsdienst werden en in geheime vereenigingen traden.
Het evangelisatiewerk, dat door verschillende godsdienstige groepen en personen verricht werd, werd ernstig bedreigd, toen in 1914 de oorlog uitbrak. Vele evangelisten
en predikers werden toen naar Siberie verbannen en de
evangelisatiesamenkomsten door de politie verstoord. Dit
duurde, totdat de revolutie van 1917 uitbrak. Toen werd
afgekondigd, dat het yolk meeningsvrijheid en recht van
vereeniging en vergadering zou hebben, en dat afgeschaft
werden alle beperkende bepalingen, die op sociale, godsdienstige of nationale gronden vastgesteld waren.
Om wezenlijke gewetensvrijheid te waarborgen, werd de
kerk van den staat en de school van de kerk gescheiden en
vrijheid van godsdienst en van anti-godsdienstige propaganda toegestaan. Alle godsdiensten werden gelijk
gerechtigd en het godsdienstonderwijs van de scholen verbannen, hoewel het als privaat onderwijs werd toegestaan.
De communisten beschouwden in de eerste jaren na de
revolutie het protestantisme als hun bondgenoot, maar
zijn later hiervan teruggekomen.
Om een goed beeld van de evangelisatie in Rusland over
de laatste jaren te kunnen krijgen, moeten wij ons begeven
onder de Russische militairen, die in Duitschland.en Oostenrijk in krijgsgevangenschap verkeerden. Hun aantal
bedroeg 3 millioen.
Evangelische Russische militairen zijn daar begonnen
hun lotgenooten het evangelie te verkondigen en bijbels uit
te reiken, waarin zij weldra geholpen werden door Zweden
en Zwitsers. Onder de krijgsgevangenen, die na den
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vrede van Brest-Litowsk in Duitschland bleven, hebben de
Duitsche predikers J. Kroeker en W. L. Jack met hun
Zweedsche collega Swenson gepredikt en bijbelcursussen
gehouden.
De beide eersten waren reeds ten bate van kleine evangelische groepen in Rusland werkzaam geweest, de eerste
als leider van een seminarium te Astrachanka, en de andere
als evangelist om het werk van Lord Radstock onder de
aristocraten voort te zetten. Uit dezen arbeid is de
Duitsche vereeniging Licht dem Osten voortgekomen.
Door de prediking van de drie genoemde mannen zijn
veel Russische krijgsgevangenen bekeerd geworden en
hierdoor hebben ook zij, die reeds protestantsch waren,
meer vastheid van overtuiging en degelijker godsdienstige
ontwikkeling verkregen, en uit hen werden evangelisten
gevormd.
In Rusland zelf hadden de evangelische christenen het
evangelisatiewerk, zoo goed en kwaad als het ging, voortgezet, en nieuwe gemeenten, vooral in Oost-Azie, gesticht.
Toen de krijgsgevangenen vrijgelaten werden en weer in
hun woonplaatsen teruggekeerd waren, gingen de bekeerden en evangelisten uit hen hun landgenooten het evangelie
brengen en deden dit in samenwerking met de evangelischen, die er reeds waren, en door hun vuur werden aangestoken. Velen hunner trokken met het roode leger mede
om overal waar zij kwamen van Christus te getuigen. Wel
trachtten de bolsjewisten en de dienaars van de GriekschOrthodoxe kerk dit te verhinderen, maar de stroom des
H. Geestes, Bien God over Rusland uitstortte, kon door
geen menschen gekeerd worden.
De predikers vonden een toebereiden bodem voor het
evangelie, want door allerlei omstandigheden, waarvan wij
enkele beschreven hebben, waren velen hongerig geworden
naar het Woord Gods. Geheele steden liepen uit om de
predikers te hooren. In een dorp is het gebeurd, dat daar
van des middags 5 tot des nachts 3 uur aan telkens andere
menschen het evangelie aan een stuk door gepredikt werd.
Het ging van onderen af. De arbeiders en de boeren
waren evangeliepredikers en wanneer zij als zoodanig optraden, moesten zij honger, koude en andere ontberingen
verdragen. Zij brachten het Woord Gods aan menschen, die
hongersnood leden, en deden het onder tegenwerking van
de kerk en de regeering. Maar ter anderer zijde waren er
ook priesters, die hun kerken aanboden, opdat hierin de
evangelisatiesamenkomsten gehouden konden worden, en
zijzelf sloten zich bij de beweging aan.
Vele nieuwe evangelische gemeenten ontstonden hier-
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door, zoodat hun getal klom tot 8000 met ro millioen leden.
Op een dag werden in een district in Siberie 3000 personen
gedoopt. Ook onder de Mohammedanen, die zich in Rusland
neergezet hadden, en onder de Joden werden velen bekeerd.
Deze opwekking heeft ook invloed uitgeoefend op de
kerk. Als gevolg van de prediking en bijbelverspreiding,
kwamen in de kerk verschillende groepen, die haar wilden
hervormen, maar die het onderling met elkaar niet eens
waren. Van de zijde der evangelischen werd dit pogen aangewakkerd door de uitgave van brochures. Hierdoor is de
geest der kerk veranderd, brengt zij den bijbel meer tot het
yolk en is de prediking van haar dienaars meer evangelisch
geworden.
In 1922 werden interkerkelijke vergaderingen in verschillende plaatsen gehouden, waarin alle evangelische
kerkgenootschapen en groepen vertegenwoordigd waren,
die gemeenschappelijk bespraken, hoe een reformatie op
godsdienstig gebied tot stand zou kunnen komen, en waarin
om de wedergeboorte van het Russische yolk gebeden werd.
Later heeft de kerk zelf verband gezocht met de evangelischen. In eenige commissies, welke zij samenstelde, zijn
ook vooraanstaande evangelisten benoemd, en aan de nieuwe
academie te Moskou is een evangelische hoogleeraar aangesteld.
Het Russische yolk wilde zich niet meer door de kerk
laten opleggen wat het gelooven moet, maar zelf beoordeelen hoe het God moet dienen. Deze volkswil legde aan de
kerk en de evangelischen de zware taak op om alleen het
evangelie en niets anders te prediken, en bovenal om daaraan trots alien tegenstand vast te houden. Een lichtpunt
is, dat de groote menigte de prediking van den Christus
der Schriften begeerde.
Het kan ons geen verwondering baren, dat ook het
bolsjewisme op deze dingen de oogen gevestigd had en zich
daarmede bemoeide. Wat het tegen de kerk gedaan heeft,
behoeft hier niet vermeld te worden, maar wel welke hindernissen het voor de evangelisatie en den godsdienst in
het algemeen in den weg gelegd heeft.
Godsdienstige samenkomsten worden door de tegenwoordige regeering op een lijn gesteld met publieke vermakelijkheden, en hiervoor moet een hooge belasting betaald
worden. De predikers van het evangelie worden gelijk
gesteld met woekeraars en houders van vermakelijkheden en
hoog in de belasting aangeslagen. Hierom hebben de evangelischen werkplaatsen en winkels, waarin de evangelisten
werkzaam zijn, terwiji hun voldoende tijd gelaten wordt om
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hun geestelijken arbeid te verrichten. In Leningrad is een
bijbelcursus om evangelisten op te leiden geopend, maar
de regeering verleende haar toestemming tot de oprichting
hiervan met de voorwaarde, dat daar ook les in de bolsjewistische theorien moest gegeven worden door een bolsjewist.
Iedereen heeft het recht kerkdiensten en godsdienstige
samenkomsten bij te wonen, maar aan jongelieden onder
den x8 jarigen leeftijd mag geen godsdienstonderwijs gegeven worden, behalve huisonderricht aan niet meer dan
drie kinderen tegelijk. Onder zeer belemmerende bepalingen is invoer in Rusland van bijbels mogelijk, en voor de
R. Katholieke en sectarische zendelingen is het werlf daar
onmogelijk gemaakt. Ten slotte zijn weken van vijf dagen
met een rustdag ingevoerd. Maar die valt niet voor alien
op denzelfden dag, want het werk gaat altijd door. Daardoor zijn de predikanten genoodzaakt 's nachts te prediken.
De ondergrond van deze bepalingen ligt in het gezegde
van Lenin: „De twee grootste vijanden van het communisme zijn: de kapitalistische maatschappelijke orde en de
religieuze mentaliteit van het Russische yolk. Wanneer wij
den tweeden vijand niet kunnen overwinnen, is het bolsjewisme onuitvoerbaar." Het bolsjewisme ziet in het protestantisme het grootste gevaar en bestrijdt dit zooveel het
kan. Een der volkscommissarissen heeft enkele jaren geleden echter gezegd: „Wij hebben het groote offensief tegen
den hemel verloren. We zullen echter volhouden, maar met
een andere tactiek." En die is er een van spot, smaad en
vervolging.
De straks aangehaalde bepaling omtrent het godsdienstonderwijs treft vooral de jeugd uit de christelijke gezinnen. De bolsjewistische regeering tracht haar hiermede
verre te houden van het christendom, terwijl haar op de
staatsscholen het vergif van het atheisme wordt ingegeven.
Maar door haar bepalingen en door allerlei beelden en
reliquieen uit de kerken in reizende tentoonstellingen aan
het yolk te vertoonen en het duidelijk te maken, dat het
met deze dingen bedrogen werd, is ook de eerbied voor
een zinledigen godsdienst aangerand.
Doch de regeering is hiermede te ver gegaan. Zijzelf
heeft reeds gezien, dat zij met haar anti-religieuze propaganda niet bereikte wat zij wilde, en dat een anti-godsdienstige levensopvatting van het yolk den staat in gevaar
brengt. Sommige Russische evangelisten beweren zelfs,
dat de anti-godsdienstige propaganda maakt, dat het evangelie meer gezocht wordt. Het verbodene smaakt zoet. En

als God werkt, wie zal het keeren?
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Van de beide groote evangelische kerkgenootschappen
heeft de regeering een schriftelijke verklaring geeischt
omtrent hun verhouding tot den staat. Beide hebben op een
kerkelijk congres in 1923 besloten, dat zij zich hieromtrent
zullen houden aan Rom. 13 en aan hun leden persoonlijk
overlaten, wat dezen zullen doen inzake den militairen dienstplicht, omdat deze door hen als anti-christelijk
wordt beschouwd, maar de landswet toelaat hiervan op
grond van godsdienstige overtuiging vrijstelling te verleenen.
De regeering kan met al haar bepalingen niet verhinderen, dat het evangelie ook aan de bolsjewisten zelf gebracht wordt, en zelfs bij degenen, die het niet aannemen,
een invloed ten goede uitoefent.
De evangelischen hebben zich ook toegelegd op de stichting van scholen, omdat ongeveer acht procent van de bevolking analphabeet is, en zij doen dit, opdat het yolk den
bijbel zal kunnen lezen. Maar van dit onderwijs genieten
intusschen ook de kinderen der bolsjewisten.
De protestanten in Rusland trachten ook uit hun leven
te laten blijken, dat zij Jezus navolgen. Hierom zijn zij
goede ambtenaren en bedrijfsleiders, zoodat juist hun opgedragen wordt om datgene, wat niet goed gaat, weer in
orde te brengen.
Nog steeds zijn vele eenvoudige Russen als leekepredikers werkzaam en de verspreiding van den bijbel gaat
moeizaam, maar geregeld door ; maar hieraan is het gevaar
verbonden, dat de menigte niet genoegzaam in de waarheden des christendoms kan ingeleid warden. Rusland
vraagt ontwikkelde evangelisten, maar de evangelischen aldaar hebben geen geld en ook geen scholen om jongelieden
hiervoor op te leiden.
Deze nood wordt eenigszins ondervangen door het werk
van de beide reeds genoemde predikers Kroeker en Jack,
die nog altijd in de vereeniging Licht dem Osten arbeiden
voor Rusland. Deze vereeniging is in 1920 opgericht door
graaf K. von der Pahlen, den Zweedschen prediker Swenson en beide genoemde mannen, en wordt vanuit Zweden
en Nederland met geld gesteund.
Zij is gevestigd te Wernigerode en heeft aldaar een
seminarium ter opleiding van Russische jongelieden voor
evangelisten; ook zorgt zij voor het drukken en verzenden
van bijbels naar Rusland en bovendien heeft zij een Russische concordantie op den bijbel laten samenstellen.
Door het evangelisatiewerk, door de eigenaardige toestanden na de revolutie van 1917 en bovenal door de werking van Gods Geest ontstaat in Rusland een nieuw pro-

150

testantisme, waarvan de ondergrond is een persoonlijke
bekeering.
Onder bloed en tranen, in oorlog, hongersnood en ellende is het ontstaan, het groeit onder tegenwerking en strijd
en zal eenmaal een nieuw Rusland vormen.

HOOFDSTUK XVI.
LA CAUSE.
In de eerste jaren na den oorlog vertoonde zich allerwege een moreele inzinking, en niet het minst onder de
lichtzinnige Franschen. Tevens werd onder hen ook een
toenemende onkunde omtrent de godsdienstige dingen gevonden. Dit kan geen verwondering baren, als men weet,
dat in 1881 reeds acht millioen Franschen niet tot eenig
kerkgenootschap behoorden. Eenige jaren geleden had
Frankrijk een bevolking van 4o millioen bewoners, waarvan 3o millioen Roomsch-Katholiek heetten, doch van hen
namen slechts negen millioen hun Paaschplicht waar. De
protestantsche bevolking van dat land bedraagt 1 y2 millioen zielen.
Enkele voorgangers en geloovigen onder de protestanten waren op het diepst ontroerd over dezen toestand en
gevoelden aandrang om een krachtige zendingsbeweging
op touw te zetten. Hierover werd gesproken in de vereenigingen Societe Centrale Evangelique en Mission Populaire Evangelique, en Ds. F. Diirrleman kwam voor den
dag met een plan, dat aan iederen belangstellenden protestant werk tot redding van zielen zou verschaf f en, daar het
getal predikanten te klein was om onder zooveel ongeloovigen, roomschen en verloren, zeer verspreid wonende,
protestanten met eenige vrucht te kunnen evangeliseeren.
Een uitnoodiging tot het bijwonen van een vergadering,
om deze dingen te bespreken, werd aan vele belangstellende
protestanten verzonden, en op zo Mei 1920 waren ongeveer
200 personen op de uitgeschreven vergadering in de kerk
van Saint-Jean te Parijs bijeen. Hier hield Ds. Diirrleman
sen rede, waarin hij uiteenzette, dat de beweging, die men
in het leven wilde roepen, een zendings-, een godsdienstige , een protestantsche en een solidaire beweging zou
zijn, waarna hij een schema gaf van de groepen, waarin
zij verdeeld zou worden. Bijna alle aanwezigen lieten zich
voor een van deze groepen inschrijven en, nadat een bid-
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stond was gehouden, keerden alien vol ijver voor de nieuwe
zaak naar hun woonplaatsen terug.
Aldus werd de vereeniging gesticht, die bekend is onder
den naam „La Cause", dat letterlijk vertaald kan warden
met „de zaak", maar dat in een Nederlandsch werkje daarover aangeduid wordt met „het doel". Het is aan la Cause
gelukt om nieuwe krachten te mobiliseeren en te oefenen
in den strijd tegen het ongeloof, en om, als een beurs voor
christelijken arbeid, aan ieder, die zich aanbiedt om eenigen
arbeid voor het Godsrijk te verrichten, dat werk te geven,
waarvoor hij het meest geschikt is, en wanneer er hier of
daar geestelijke arbeid verricht moet warden, daarvoor de
arbeiders te verschaffen. Deze beweging is niet kerkelijk,
maar gaat oak niet buiten de kerk om.
Thans willen wij de onderscheidene groepen, waarin de
vereeniging verdeeld is, in beschouwing nemen.
Tot de groep van Zendingspioniers behooren de predikanten, die zich bij de beweging hebben aangesloten, en
nevens hen de geloovigen, die de gave en de kennis hebben
om in lokalen, in huizen en in de open lucht het evangelie
te verkondigen. Deze groep brengt het algemeen priesterschap der geloovigen tot openbaring.
De groep van Dienende Ridders wordt gevormd door
personen, die ridderlijk moeten dienen om de menschen in
de evangelisatiesamenkomsten der vereeniging te lokken,
zij moeten de biljetten, waarop deze samenkomsten aangekondigd warden, uitdeelen en aanplakken, bij de gebouwen,
waarin zij gehouden warden, de voorbijgangers uitnoodigen
binnen te treden, en daarbinnen de orde bewaren. Men kan
hen des avonds te Parijs langs de boulevards met transparanten zien loopen en dan hun moed bewonderen, want zij
hebben daar veel spot te verduren.
In de groep van Colporteurs van bijbels en andere christelijke lectuur zijn ingedeeld de beroepscolporteurs en
nevens hen de vrijwillige colporteurs, die in hun vrijen tijd
zich voor dit werk geven en oak traktaatjes verspreiden.
Zij stellen zich op bij de stations van de ondergrondsche
spoorwegen en bij de ingangen van kantoren, fabrieken en
kerkhoven, en trachten oak aan chaffeurs, koetsiers en
postboden hun waar te slijten. Sommigen hunner doen dit in
boekenstalletjes. Toen de vereeniging pas acht maanden
bestond, hadden zij reeds 4220 evangelien verkocht en in de
eerste vier jaar is dit getal tot 30.000 geklommen.
In de groep van Kunstbeoefenaars warden samengebracht
zij, die goed kunnen zingen en voordragen, die een muziekinstrument kunnen bespelen of geschikt zijn om in tableaux op te treden. Door hen warden kunstavonden gege-

ip
den, waarop ook lichtbeelden worden vertoond, waarvan
de winsten de kas der vereeniging stijven. In deze groep
worden ook teekenaars opgenomen, die de reclameplaten
en programma's versieren.
De groep Berichtgevers tracht op de hoogte te komen
van datgene, wat aangaande den godsdienst in de bladen geschreven en in roomsche en anti-godsdienstige samenkomsten gezegd wordt. De leden van deze groep letten ook op
de fouten, die in de beweging gemaakt worden, zetten hun
ooren open of deze belasterd - wordt, en, wanneer er omtrent
haar werk misverstanden ontstaan, trachten zij deze weg te
nemen. Zij stellen hun verzamelde gegevens te boek en
verstrekken ze aan de andere arbeiders, die ze noodig hebben. Wanneer het hun gevraagd wordt, verstrekken zij ook
inlichtingen op historisch, literair, philosophisch en maatschappelijk gebied.
De groep la Defense Protestante, die geleid wordt door
een theologisch hoogleeraar, staat met de voorgaande in
nauwe verbinding en voorziet de beweging van de noodige
apologieen en strijdschriften.
Tot de groep van Gastvrije DepOthouders behooren
personen, die hun woningen- beschikbaar stellen voor predikanten en evangelisten om daarin te overnachten, en vergaderingen en samenkomsten te houden; zij bewaren
de lectuur voor de colporteurs en geven ze voor onderlinge
gezellige bijeenkomsten van de leden der vereeniging,
waardoor de band tusschen hen versterkt wordt. Als zij een
auto hebben, stellen zij die ter beschikking van hen, die op
eenigen afstand een samenkomst hebben te leiden of voor
het vervoer van zieken.
In de groep „correspondentie met de verstrooiden" zijn
personen opgenomen, die geschikt zijn om met eenzame
protestanten in briefwisseling te treden. Dit is een arbeid
om protestanten voor het protestantisme te behouden,
die voor de weinige protestanten onder de vele roomschen
niet nagelaten mag worden, want de tijd heeft geleerd,
dat vele van die eenzame protestanten afgevallen zijn.
Er is een organisatie ingesteld, die de verstrooide
protestanten opspoort en zoo mogelijk allerlei gegevens
omtrent hen zendt aan een dame te Parijs, die dan
personen uit deze groep zoekt om met hen te correspondeeren. Voor die eenzame protestanten is ook een bibliotheek samengesteld, waaruit zij boeken ter lezing kunnen
ontvangen, terwijl sedert kort een afzonderlijke predikant
het geheele land rondreist om de verstrooiden te bezoeken.
Deze groep wil ook aan kinderlooze protestantsche gezinnen kinderen bezorgen om op te voeden.
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De groep van Wervers verricht een belangrijk en teer
werk. Omdat er onder de roomschen en ongeloovigen personen gevonden worden, die zoeken naar de waarheid en
hierbij leiding noodig hebben, moeten er anderen zijn,
die zich persoonlijk met hen in betrekking stellen om hun
den goeden weg te wijzen. Hiervoor zijn alleen geschikt
dezulken, die geestelijk hoog staan en leiding weten te
geven. Men tracht hierbij zooveel mogelijk personen van
denzelfden stand en van gelijk intellect met elkaar in aanraking te brengen. Door deze groep is opgemerkt, dat
juist de geleerden de ernstige zoekers naar God zijn.
De groep van Propagandisten belast zich met het verzenden van geschriften over den godsdienst aan de intellectueelen, omdat onder dezulken het gedrukte woord
grooten invloed kan uitoefenen, indien het hun in aantrekkelijken vorm thuisbezorgd wordt.
De groep van Secretarissen verricht het administratieve
werk der vereeniging, typt de correspondentie en corrigeert de drukproeven.
De groep Hand'angers zendt haar mannen en vrouwen uit om zieken te verplegen of te vervoeren, op de
kinderen te passen, wanneer de vrouw des huizes hiertoe
niet in staat is, allerlei karweitjes, die niet uitgesteld kunnen worden, te verrichten voor hen, die dit zeif niet kunnen doen, en meer andere liefdediensten te bewijzen.
Behalve de hier beschreven groepen is er nog een, die
zich de verbetering van het christelijk lied ten doel stelt,
en een andere, die salons en leeszalen heeft te Parijs, rue
Clichy 47, waarin zij de protestanten, die deze stad bezoeken, ontvangen wil. Onder de talrijke andere groepen moeten nog worden vermeld die van de verpleegsters en die
voor de blinden. In het geheel zijn er dertig groepen.
Zij, die van de vereeniging lid willen worden, moeten
deze aanvrage onderteekenen : „Overtuigd dat de evangelisatie van Frankrijk mij persoonlijk raakt en besloten
daaraan mijn arbeid te geven, verzoek ik als lid van la
Cause ingeschreven te worden." Het komt er bij zulk een
beweging vooral op aan, dat gewillige harten zich daarvoor geven. Maar zij, die daarin werken, moeten dit ook
oordeelkundig kunnen doen, en in vele gevallen moeten
zij de waarheden des evangelies uiteen kunnen zetten. Er
is gezorgd, dat zij hieraan kunnen voldoen door het oprichten van de Ecole de Service Chretien de la Cause, Rue
Perronnet 6g Neuilly sur Seine, tevens het centrale bureau van la Cause.
Deze school heeft vijf afdeelingen. In de eerste wordt
elken avond of alleen des Zaterdagsavonds onderwijs ge-
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geven aan hen, die anders geen tijd hebben en als hulpkrachten arbeiden willen. De tweede is een cursus van drie
jaren, waarin men per jaar acht maanden daglessen ontvangt. Hierop worden jongelieden van beiderlei kunne
voor het evangelisatie-, zendings- en vereenigingswerk gevormd. De derde afdeeling geeft schriftelijke cursussen,
de vierde is voor voorbereidend- en de vijfde voor aanvullend onderwijs. Uit hen, die de tweede afdeeling- afgeloopen hebben, worden de bezoldigde arbeiders der vereeniging genomen, maar het meeste werk wordt door de leden
in hun vrijen tijd verricht.
Toch is er geld noodig. Hoe komt dit bijeen? Waar de
protestanten in Frankrijk niet tot de rijken en edelen behooren en zij hun kerken en predikanten zelf moeten onderhouden, heeft men dadelijk voorop gezet, dat la Cause
een goedkoope beweging voor haar leden moest zijn, en
heeft men daarbij naar nieuwe wegen gezocht om het benoodigde geld te bekomen. De twee vereenigingen, die
haar gesticht hebben, schenken een jaarlijksche bijdrage;
verder komen binnen : winsten van verkochte geschriften,
entreegelden van bijeenkomsten en vergoeding voor verleende hulp. Bovendien heeft de groep l'Effort financier
een stuiversvereeniging opgericht en laat zij afgedankte
voorwerpen aan de huizen ophalen, die zij herstelt en dan
weer verkoopt. Van de landbouwirs worden de eerstelingen van hun producten gevraagd, die ook verkocht worden. Aldus kan deze vereeniging, zonder veel geldelijke
offers van haar leden te vragen, haar werk verrichten.
Haar financieel stelsel is : niets te ondernemen, waarvoor
te voren niet het geld aanwezig is.
La Cause heeft over geheel Frankrijk het evangelisatiewerk, dat reeds vroeger gedaan werd, op zich genomen, en
zij heeft daarbij alle beschikbare krachten, die te krijgen
waren, in het geweer gebracht en georganiseerd, zoodat zij
veal weer en intensiever arbeid kan verrichten dan voorheen gedaan werd. Door onderlinge wisselwerking is in
haar een ijver en een hoop op slagen, die men in vele andere evangelisatievereenigingen tevergeefs zoekt. Hierom kon zij worden een machtig lichaam, dat nog gestadig
groeit en geestelijken zegen over geheel Frankrijk en zijn
kolonien brengt.
Men heeft getracht in ons vaderland dit voorbeeld na te
volgen. Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hoogelanden, toenmaals voorzitter van de Vereeniging voor Inwendige Zending in N.-Holland, had, toen de beweging nog niet lang
bestond, met haar kennis gemaakt te Marseille, en kwam
opgetogen over haar naar ons land terug, Voor genoemde

I5
vereeniging hield hij in haar eerstvolgende jaarvergadering
een lezing over la Cause en deed het voorstel een commissie
te benoemen voor onderzoek en toepassing dezer organisatie in N.-Holland. Deze commissie werd benoemd en Ds.
D. E. Boeke, destijds predikant-evangelist te Schagen, en
later vertegenwoordiger van genoemde vereeniging, heeft
den arbeid van la Cause in ons land wat meer bekend gemaakt, maar tot een volledige navolging is het hier niet
gekomen.

HOOFDSTUK XVII.
MOODY EN SANKEY.
Te Northfield in Amerika stond in 1837 een net eenvoudig huisje, waarin de metselaar Edwin Moody, diens vrouw
en vijf kinderen woonden. In genoemd jaar, op den sden
Februari, werd hun een zesde kind geboren, hetwelk zij den
naam Dwight Lyman gaven.
Op een morgen in 1841 verliet de vader dit huisje om
naar zijn werk te gaan, maar hij kwam weldra met pijn in
de zijde terug en overleed eenige uren later, een arm gezin
met schulden in droefheid achterlatende . De schuldeischers
haalden bijna alle meubelen weg, en een maand later werd
het gezin vermeerderd door de geboorte van een tweeling.
Soms was er geen brandstof in huis en schraalhans was
steeds keukenmeester, maar de weduwe Moody sterkte zich
in haar God, en deze beschaamde haar geloof niet, want zij
kon zich met zijn hulp door de moeilijkheden heenslaan.
Haar kinderen hielpen haar, zoodra zij konden, de lasten
te dragen. Dwight ging alleen des winters naar de school
en hoedde 's zomers koeien van een buurman voor een cent
per dag.
De moeder voedde haar kinderen godsdienstig op. Elken
morgen las zij met hen uit den bijbel en een gebedenboek,
en zoo spoedig zij konden, moesten zij naar de kerk en de
Zondagsschool. Dwight was zelfs, ter verlichting van de
weduwe, door den predikant in den kost genomen, maar
hij hoorde hem niet gaarne preeken, omdat hij hem niet
begreep. Zijn moeder drong er eens op aan, dat hij zou
bidden, maar hij antwoordde, dat hij het geprobeerd en er
geen uitwerking van gezien had.
Tot op zijn vijftiende jaar deed hij allerlei werk, maar
dit beviel hem niet langer en daarom verhuurde hij zich bij
twee zijner ooms, die in Boston een schoenhandel dreven;
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zijn levensdoel werd : als koopman 20000 dollar te verdienen. Hij moest in de stad vethten tegen zijn onsteedsche
manieren, maar door zijn geestigheid en helderheid van
inzicht wist hij vooruit te komen.
Het bleek, dat de godsdienstige opvoeding, die hij genoten had, weinig geholpen had, want in de kerk zat hij
te slapen en in de Zondagsschool zocht hij eens het Johannesevangelie in het Oude Testament; toch werd hij een
leergierige leerling. Daardoor, en doordat God den akker
zijns harten onmerkbaar toebereid had, werd hij bekeerd,
nadat zijn Zondagsschoolonderwijzer hem onder vier oogen
over de groote lief de van Christus en diens zelfopoffering
gesproken had.
Hij wilde dadelijk na zijn bekeering lid van de Mount
Vernon Kerk worden, hoewel hij van de leerstellige waarheden des christendoms weinig wist. Hoe gemakkelijk de
vragen ook gemaakt werden, die men stelde, hij kon ze niet
beantwoorden. Toen ging men zich van de zijde der kerk
meer met hem bemoeien, doch er was geen greintje dogmatiek in hem te brengen, maar het kerkbestuur had bevonden, dat hij een kind Gods was, zoodat men tot een tweede
ondervraging overging, welke ook niet voldeed, doch men
besloot hem toch als lid der kerk voor te dragen.
In 1866 ging hij naar Chicago, eensdeels omdat hij Boston
in godsdienstig opzicht te behoudend vond, anderdeels om
als koopman vooruit te kunnen komen. Na eenigen tijd in
het magazijn van den heer Wiswol als bediende te hebben
gestaan, kreeg hijzelf een depot en als dit 's avonds gesloten was, ging hij met zijn waren op straat venter].
In Chicago sloot hij zich aan, bij de Plymouth Congregational Kerk. Hierin huurde hij 4 banken, en noodigde de
jongelieden, die hun ouderlijke woning niet in de stad
hadden, om bij hem te komen zitten om naar de prediking
te luisteren. Hij sloot zich ook aan bij een vereeniging, wier
doel het was 's Zondags in hotels en kosthuizen traktaatjes
uit te deelen.
Op een eigenaardige wijze werd hij Zondagsschoolonderwijzer. Hij bood zich aan om onderwijs te geven in een
Zondagsschool, waar 12 onderwijzers en 16 leerlingen
waren. De directeur wilde hem wel hebben, op voorwaarde,
dat hijzelf een klas leerlingen zou aanwerven. Den volgenden Zondag verscheen hij met i8 straatjongens, maar liet
aan de andere onderwijzers over ze te onderwijzen, want
hij meende, dat hij beter kinderen voor de school kon werven dan hen onderwijzen. Dit bleek ook, want door zijn
aanwerven kwamen er zooveel kinderen, dat er binnen korten tijd gebrek aan ruimte was.
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In 1858 gevoelde hij zich zelf bekwaam genoeg om Zondagsschool te houden. In een ledig staande herberg verzamelde hi de straatjongens. Met hen werd een gedeelte der
H. Schrift gelezen en een lied gezongen en daarna een
verhaal of een anecdote verteld. Op luidruchtige wijze
gaven de jongens hun goed- of afkeuring hierover te kennen. Een mijnheer, die eens kwam om te vertellen, werd
door een aantal jongens bestormd met de vraag, of hij zijn
schoenen gepoetst wilde hebben. Zij hadden hun gereedschap daarvoor bij zich, en konden niet nalaten zaken te
doen.
In dien tijd hield Moody een hit, welke hij gebruikte om
zooveel mogelijk huisbezoek bij de ouders zijner leerlingen
te kunnen doen, en waarop de jongens mochten rijden, terwijl hij met hun ouders sprak. Zijn Zondagsschool telde
weldra 1500 leerlingen en hij wist flinke onderwijzers aan
de school te verbinden, zoodat de orde beter werd.
Aan 13 jongens werd beloofd, dat zij met Kerstmis een
pak kleeren zouden krijgen, indien zij tot dien tijd de Zondagsschool trouw zouden bezoeken. Aan 12 hunner kon een
pak uitgereikt worden, en bij die gelegenheid werden zij
eerst in hun oude en daarna in hun nieuwe kleedij gefotografeerd. Dit dozijn jongens, in eenzelfde soort kleeren
werd Moody's lijfwacht genoemd.
Moody bracht de allerslechtste kinderen naar zijn school,
maar moest ze wel eens hardhandig behandelen om hen aan
de orde te doen gewennen, doch nooit werd er een weggezonden. De leerlingen hingen aan Moody, omdat zij wisten.
dat hij hen lief had. Veel zielen zijn door dezen arbeid
gered, en in de huisgezinnen, waaruit de leerlingen kwamen, is er een kracht ten goede van uitgegaan.
In de jaren, waarin hij dit werk deed, was hij twee malen
van betrekking veranderd, om meer vrijen tijd te verkrijgen
voor zijn geestelijken arbeid. Door een roerend voorval
werd hij gedreven om zich geheel in den dienst des Heeren
te begeven.
Een zijner onderwijzers, die naar zijn ouderlijk huis in
een andere plaats moest terugkeeren, omdat hij de tering
had, kwam zich bij Moody beklagen, dat hij nog geen enkele
ziel tot Jezus had mogen brengen. Op voorstel van Moody
gingen zij samen de meisjes zijner klas bezoeken; daarbij
werd door hen gesproken over het heil hunner ziel en met
hen gebeden, en na tien dagen bleek het, dat de meisjes
zich aan Jezus hadden overgegeven. Daarna werd er met den,
vertrekkenden onderwijzer een afscheidsbijeenkomst gehouden, waarin de meisjes voor hem baden, en bij zijn vertrek uit Chicago had er een aandoenlijk afscheid aan bet
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station plaats.
Hierdoor was Moody in zoo'n geestelijke sfeer geraakt,
dat het zakendoen hem tegenstond, en in dien tijd had er
ook een geestelijke opwekking plaats in de Jongelingsvereeniging, waaraan hij verbonden was. Deze dingen dreven
hem, om zijn zaken, waarin hij veel verdiende, vaarwel te
zeggen en uit Gods hands levende al zijn tijd en krachten
aan de Zondagsschool en de Jongelingsvereeniging te gaan
besteden.
Hij ging ook onder ouderen werken, door avondbijeenkomsten en bidstonden met hen te houden, waarvoor hij
een woonhuis had gehuurd, dat spoedig te klein bleek.
Er kwamen bekeeringen voor bij de menschen, welke tot
geen kerk behoorden, en nu in de eene of andere kerk
ondergebracht moesten worden. Zij gevoelden, dat zij niet
pasten in een der besfaande kerken en dat zij daar het zielevoedsel niet zouden vinden, hetwelk zij noodig hadden,
waarom zij besloten een nieuwe kerk te stichten, waardoor de ruimtekwestie meteen opgelost zou zijn. Zij verkregen de Illinoisstraatkerk als vergaderplaats en Moody
werd als voorganger der nieuwe gemeente aangesteld.
Welk een beweging was er onder leiding van Moody in
deze gemeente. leder, dien men voor eenigen tak van evangelisatiearbeid kon gebruiken, werd aan het werk gezet,
en de kerk was bijna altijd bezet met samenkomsten
en vergaderingen. Gansch Chicago gevoelde de kracht,
welke hiervan uitging.
Een ander gevolg hiervan was, dat Moody op vele plaatsen als spreker voor Zondagsscholen, Jongelingsvereenigingen, evangelisatiesamenkomsten en bijbellezingen uit.
genoodigd werd, waaraan hij zooveel mogelijk voldeed. En
wanneer hij niet als spreker in openbare bijeenkomsten het
evangelie bracht, trachtte hij, in de reisgelegenheden of
door huisbezoek bij gevallenen, zielen uit de klauwen des
duivels te rukken.
Moody was een voorstander van de afschaffing der slavernij ; dus stelde hij levendig belang in den strijd daarvoor,
welke in 1861 uitbrak tusschen de staten der Unie. Hij
wilde geen veldprediker worden, maar werkte vrijwillig
onder de soldaten. In de kampen en aan het front belegde
hij samenkomsten met hen, waarin hij de groote lief de van
Christus predikte en vermaningen gaf om het vloeken en
dobbelen na te laten. In de hospitalen was hij een begeerd
bezoeker en een goede vertrooster. Onderwiji hield hij in
Chicago bidstonden voor de soldaten, en hiervan werd
zooveel verwacht, dat hij overstelpt werd met brieven van
personen uit verschillende oorden van Amerika, waarin
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hem verzocht werd om voor hun verwanten, die in den
oorlog waren, te bidden.
Na den oorlog nam hij zijn gewone werk weer op. Onder
zijn leiding nam de Jongelingsvereeniging in Chicago zulk
een vlucht, dat een nieuw gebouw voor haar noodig bleek.
Het geld daarvoor werd door Moody bijeengebracht, en het
gebouw kon zoo grootsch gebouwd worden, dat het alle
van dien aard in Amerika verre overtrof.
Niet alleen voor dit gebouw heeft hij gecollecteerd, maar
ook voor andere in Amerika en Engeland, en ook voor
nieuwe kerken en Zondagsschoolgebouwen.
Door den grooten brand in Chicago in 1871 werden de
kerk van Moody en het gebouw der Jongelingsvereeniging
in de asch gelegd. Voor hen, die alles hadden verloren, en
voor een nieuwe kerk ging Moody in de Oostelijke staten
van Amerika collecteeren en hierbij werden zijn handen zoo
gevuld, dat hij velen kon helpen en twee maanden later in
een nieuwe houten kerk kon preeken en binnen een jaar de
fundamenten voor een steep en kerk gelegd konden worden.
Het jaar van den brand was nog in een ander opzicht
belangrijk voor hem, want daarin ontmoette hij den zanger
Ira D . Sankey. Deze was naar een samenkomst gegaan om
Moody te hooren spreken en werd door den leider daarvan
uitgenoodigd tot het zingen van een lied, omdat hij als een
goed zanger bekend was. Na of loop der samenkomst werd
hij aan Moody voorgesteld, en deze, die door Sankey's zingen zeer getroffen was, vroeg hem naar zijn familieomstandigheden en welke betrekking hij bekleedde. Sankey gaf
omtrent de eerste inlichtingen, en vertelde dat hij belastingambtenaar was. Toen zeide Moody : „Gij zult die betrekking moeten opgeven en met mij meegaan, want gij zijt
de man, naar wien ik de laatste acht jaren uitzie. Ik wensch,
dat gij mij zult helpen bij mijn werk in Chicago."
Sankey was verbluft over deze woorden, maar dorst er
niet aan te voldoen. Eenigen tijd later nam hij echter een
uitnoodiging van Moody aan, om hem een week met zijn
zang bij het werk in Chicago te helpen. Die samenwerking
oefende zooveel invloed op Sankey uit, dat hij Moody
bleef helpen, en dat de laatste van dien tijd of in elke
plaats waar hij zou evangeliseeren, liet aankondigen:
„Moody zal het evangelic prediken.
Sankey zal het evangelie zingen."
Tusschen de jaren 187o en 188o heeft Moody zijn grooten
opwekkingstocht in Amerika gedaan. In groote en kleine
steden van de Vereenigde Staten werden bijeenkomsten
belegd, waarvoor de zakenmenschen hun geld en de kerken
hun predikanten gaven. Alle zaken en kerken in een plaats,
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waar Moody was, werden gebruikt om samenkomsten te
houden. Des middags hielden hij en zijn helpers bijbellezingen en des avonds bijeenkomsten. Het doel hiervan was
niet alleen de menschen te bekeeren, maar ook den bloei
van het kerkelijk leven te bevorderen. Meermalen werden
alit heilbegeerigen samengetrokken in een gebouw, waarin
Moody de voornaamste spreker was. Dan hingen duizenden
aan zijn lippen, en velen verdwenen in de bidvertrekken
om schuldbelijdenis te doen en te bidden, waarna menigeen
geestelijk vernieuwd weer in de zaal kwam. Geheel NoordAmerika geraakte hierdoor in beweging en het geestelijk
leven groeide daar op.
In 1875 vestigde Moody zich metterwoon in zijn geboorteplaats Northfield, waar hij een seminarie voor jonge
vrouwen, de Mount Hermonschool voor jonge mannen, het
Oostersche Depot van het Instituut voor Bijbelcolportage
en een kamp voor mannen stichtte. Daar werd ook zijn blad
De Northfielder Echo gedrukt en organiseerde hij conferenties voor arbeiders, studenten en vrouwen.
In den winter was hij meestal op refs, maar in den zomer
vertoefde hij te Northfield, leefde daar te midden van zijn
gezin, leidde in de scholen de godsdienstoefeningen, voerde
een drukke briefwisseling, organiseerde voor den komenden
winter in verschillende plaatsen samenkomsten, en voor
ontspanning bemoeide hij zich met zijn huis en kippen.
Moody is niet alleen voor Noord-Amerika tot zegen geweest, maar ook voor het Britsche Rijk.
In 1867 werd aan Mevrouw Moody aangeraden voor haar
gezondheid een zeereis te gaan maken, en Moody wilde
gaarne kennis maken met Spurgeon en George Muller.
Daarom werd besloten naar Engeland te gaan. Hij sprak
daar in verschillende bijeenkomsten, vertelde in vergadevan zijn werk in Chicago, ontmoette Spurgeon en Muller en
spoorde de Jongelingsvereenigingen aan bidstonden te
houden.
Voor de tweede maal ging hij naar Engeland om bij
uitstekende Engelsche bijbelkenners meer licht aangaande
den bijbel op te steken. Maar toen hij daar was, kon hij niet
nalaten te evangeliseeren. Hij nam dan ook gaarne een
uitnoodiging aan om in een kerk te Londen te komen
preeken, waardoor een opwekking ontstond in de gemeente,
van welke die kerk was. Hierbij moet verteld worden, dat
een zieke vrouw hierom jarenlang gebeden had, en in haar
gebed ook gevraagd had, of God Moody wilde zenden om
in die kerk te preeken. God heeft dit bidden heerlijk verhoord.
Een jaar later was Moody weer in Engeland met Sankey.

AI
Het geld voor hun beider overtocht kon nauwelijks betaald
worden, maar door een wonder Gods kwam het bijeen. Toen
de beide evangelisten in Engeland aangekomen waren,
wisten zij niet in welke plaats zij met evangeliseeren zouden begonnen, want dit was het doel van hun reis. Maar
rya zijn aankomst in Engeland vond Moody in zijn zak een
ongeopenden brief, dien hij nog in Amerika ontvangen had,
en waarin hij uitgenoodigd werd in de Jongelingsvereeniging te York te komen spreken. Daaraan gaf hij gevolg,
zoodat zij in deze stad hun werk begonnen. Het werd opgezet zooals bij de groote opwekking in Amerika. Eerst hielden de plaatselijke predikanten zich wat terug, maar toen
de bijeenkomsten drukker bezocht werden, gingen zij ook
medewerken, en er ging zegen en kracht van uit.
Hierdoor werden de predikanten van andere plaatsen
gedrongen de beide evangelisten ook uit te noodigen, zoodat Sunderland, Newcastle, Edinburg, Glasgow, Manchester, Sheffield, Birmingham en Londen hun prediking ook
hoorden, en in die plaatsen de grootste zalen gebruikt
moesten worden voor de samenkomsten. Bij tientallen werden zielen voor Christus gewonnen, de godsdienstige geestdrift werd groot en het werk der inwendige zending
werd met kracht aangevat.
In 1891 hebben Moody en Sankey in Schotland geevangeliseerd, en dit had niet alleen ten gevolge, dat ook daar
een opwekking plaats greep, maar ook, dat Moody door een
Schotsche familie uitgenoodigd werd om met haar mede te
gaan naar het Heilige Land. Hieraan heeft hij gevolg gegeven en toen hij die reis gemaakt had, heeft hij in verschillende plaatsen in Engeland en Ierland evangelisatiewerk
verricht.
Het schip, dat hem en andere passagiers naar Amerika
zou brengen, leed nog niet ver op weg schipbreuk. Een
gedeelte er van liep vol water . Vuurpijlen werden afgeschoten om de aandacht van andere schepen te trekken,
maar geen hulp kwam opdagen. Onder die omstandigheden
predikte Moody voor passagiers en bemanning over Psalm
91, bad daarna om uitkomst, waarna hij op God vertrouwende
rustig ging slapen. Hij werd uit zijn slaap gewekt met het
bericht, dat er hulp daagde in den vorm van een klein
stoomschip. Dit nam het groote passagiersschip op sleeptouw naar Queenstown en had tot daar juist kolen genoeg.
Met een ander schip ging Moody naar Amerika, waar hij
als een uit den dood verrezene door zijn talrijke vrienden
werd ontvangen.
Tot 1899 heeft Moody zijn werk in Amerika voortgezet.
Van plaats tot plaats predikte hij voor stampvolle zalen en
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mocht nog velen aan den voet van het kruis brengen.
In November van bovengenoemd jaar was hij naar Kansas City Ms. gegaan om daar samenkomsten te houden. In
de Zondagavondsamenkomst sprak hij voor is000 menschen,
terwij1 velen terug moesten, omdat zij geen plaats konden
krijgen. Hoewel hij zich ziek gevoelde, heeft hij tot 's Donderdags de samenkomsten geleid, maar toen kon hij niet
meer en ging naar huis. Het bleek, dat hij een hartkwaal
had, waaraan hij op 22 Dec. 1899 gestorven is.
Moody is om zijn evangelisatiearbeid geeerd en geprezen,
zoowel in Amerika als in Engeland, maar hij bleef nederig
en eenvoudig. Hierdoor kon hij iedereen bereiken en was
voor iedereen bereikbaar. Hij was geen gevoelsmensch,
maar leefde mede met ieder, met wien hij in aanraking
kwam, en vooral met hen, die door ziekte of ongeluk getroffen werden, en trachtte dezulken altijd met geestelijke en
geldelijke hulp te steunen.
Standvastig stond hij pal voor de bijbelsche waarheden
des christendoms, en als hij zielen tot Christus had mogen
leiden, trachtte hij ook te zorgen, dat hun geestelijk leven
verdiept werd.
Het voornaamste studieboek van Moody is de bijbel geweest. Des zomers stond hij met zonsopgang op, om daarin
twee tot drie uren te studeeren. Voor het maken van zijn
preeken en toespraken had hij groote enveloppen, elk met
een opschrift aangaande een of ander geestelijk onderwerp.
In elk dier enveloppen deed hij geschriften, uittreksels uit
boeken en toespraken, en anecdoten, die op het onderwerp,

dat er op aangegeven was, betrekking hadden. Hieruit
stelde hij zijn preeken en toespraken samen.
In zijn samenkomsten liet hij veel zinger,. Voordat hij
zijn eigenlijke preek hield, trachtte hij door middel van het
gezang, eenige gezegden en een innig gebed de hoorders in overeenstemming met zichzelven te brengen. Dan
begon hij te spreken, soms met veel taalfouten en dikwijls
zoo,dat het scheen alsof hij er geen spreekmethode op na
hield. Maar wat hij zeide, ging er bij zijn hoorders diep in.
Hij sprak geen woord teveel, verviel niet in herhalingen en
bleef frisch.
Moody gebruikte den zang niet alleen voor afwisseling,
maar bovenal als evangelisatiemiddel, en geloofde, dat hierdoor vele harten getroffen werden. Hij dichtte zelf liederen,
waarvan er vele door Sankey op muziek gezet zijn, en die
in vole talen vertaald zijn.
Door de genade Gods was hij buitengewoon vaardig om
het licht des evangelies te laten schijnen. Hij had veel
talenten ontvangen om het werk van een evangelist te kun-
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nen doers en is als zoodanig voor duizenden ten zegen
geweest.

HOOFDSTUK XVIII.
DE PREDIKANT-EVANGELIST
SPURGEON.
De prediker, wiens naam hierboven vermeld staat, en die
een Europeesche vermaardheid bezit, is als herder en leeraar
van een Baptistengemeente een evangelist met verreikenden invloed geweest.
Een zijner voorvaderen heeft om des geloofs wille in de
gevangenis gezeten, en zijn grootvader kon met eenigen
trots vragen : „Waar is een familie, die zooals wij, elken
Zondag vijf evangelieverkondigers heeft aan te wijzen?"
Dus vloeide predikersbloed door zijn aderen.
Hij werd geboren te Kelvedon op ig Juni 1834 en in den
burgerlijken stand ingeschreven als Charles Haddon Spurgeon. Hij had een moeder, die met haar kinderen bad, en
kreeg in zijn jeugd een echt puriteinsche opvoeding. Beide
waren voor hem noodig, want hij durfde alles.
Als kind heeft hij eenige jaren doorgebracht ten huize
van zijn grootvader, die predikant te Stambourn was. Toen
Ds. Knill daar ook eens logeerde, heeft hij Charles op zijn
knie gezet en gezegd : „Dit kind zal eenmaal het evangelic
verkondigen, en hij zal het verkondigen aan groote scharen." Hij vroeg aan de aanwezigen deze profetie in hun
herinnering te bewaren en liet Charles beloven, dat, wanneer hij in de kerk van Rowland Hill zou preeken, hij een
zeker lied op zou geven. Deze profetie is vervuld, en Spurgeon heeft zijn belofte gehouden.
Op school waren rekenen en wiskunde de vakken, waarin
hij uitmuntte. Hij sprak gaarne voor zijn schoolmakkers
over allerlei onderwerpen en oefende zich met hen in het
debatteeren. Soms verdedigde hij het pro en contra van
eenzelfde zaak, en dan overwon hij zichzelf op een schitterende wijze.
In de gemeente van zijn grootvader heeft hij, nog kind
zijnde, zijn eersten arbeid als evangelist verricht. In den
huiselijken kring klaagde zijn grootvader eens over een
man, die te veel sterken drank dronk. Hierop zeide Char-
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les : „Grootvader, ik zal dien man wel doodslaan." Na eenigen tijd vertelde de knaap aan zijn grootvader, dat hij dien
man doodgeslagen had, en dat deze zijn leeraar niet meer
zou bedroeven. Veel meer was niet uit hem te krijgen.
Maar na enkele dagen bracht de man den predikant een
bezoek en verhaalde, dat de kleine Charles in de herberg
hem opgezocht en ernstig vermaand had om het drinken
na te laten en zich te bekeeren. Waar hij God reeds vergiff enis gevraagd had, kwam hij nu bij den predikant hetzelfde doen.
In 1849 ging Charles als onderwijzer naar Newmarket.
Aldaar toonde hij in twee gevallen zijn zelfstandigheid. Zonder medeweten zijner ouders liet hij zich door onderdompeling in een rivier doopen, en ging aldus -tot de Baptisten
over. En toen hij als candidaat naar het lidmaatschap der
Baptistengemeente daar, ter plaatse wilde voorgesteld warden, wilde de predikant dit nog niet doen. Hij dreigde hem,
dat hij zichzelf voor zou stellen, en toen gaf deze toe.
Spurgeon maakte daar een donkeren tijd in zijn geloofsleven door, doordat hij zich van de openbaring Gods afwendde en een stag in de richting van liet ongeloof deed
Hieruit werd hij gered, doordat hij zich op zekeren Zondagavond naar een kerk begaf, in welke een dozijn menschen
bijeen waren. De prediker, die zou komen, werd door de
sneeuw verhinderd om de kerk te bereiken, waarom een
werkman zijn plaats innam. Deze nam een mooien tekst,
maar kon hierover slechts io minuten spreken. Toen zag hij
Spurgeon zitten, wiens innerlijke ongerustheid ook op diens
gelaat zichtbaar was, en daarom richtte de prediker tot
hem enkele krachtige woorden, die het middel waren om
Spurgeon weer tot Jezus te brengen.
Hierna werd hij onderwijzer te Cambridge, waar hij zijn
avonden besteedde om evangelisatiewerk in een achterbuurt te verrichten en des Zondags zondagsschoolonderwijs
te geven. Door dit laatste kwam uit, dat hij een goed spreker was en hierom zette de leider der Zondagsschool hem
onvoarbereid aan het prediken.
Op zekeren Zondag vroeg hij aan Spurgeon of deze des
avonds een jongmensch naar de godsdienstoefening te
Teversham wilde vergezellen. Spurgeon deed dit, en, denkende dat dit jonge mensch daar moest voorgaan, vroeg hij
hem, over welken tekst hij wilde spreken. Deze antwoordde,
dat niet hij, maar Spurgeon daar spreken moest. Dit was
buiten diens weten door den leider der Zondagsschool zoo
geregeld.
In vertrouwen op Gods bijstand predikte Spurgeon, en
deed dit zoo goed, dat een dame onder de preek verwonderd
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vroeg: „Mijn beste jongen, hoe oud zijt gij?" Zeer gevat
antwoordde Spurgeon hierop : „Voor zulke vragen behoort
men te wachten tot na de preek."
Van toen af preekte hij bijna elken Zondag en werd in
1851 op zeventienjarigen leeftijd predikant te Waterbeach
op een salaris van f 144.-- per jaar. Elken dag had hij een
ander kosthuis, want de leden der gemeente namen hem
om de beurt een dag ander hun dak.
Hij wilde dadelijk vrucht zien op zijn arbeid, en vroeg
daarom telkens, of reeds remand door zijn preeken bekeerd
geworden was. Weldra werd hem een vrouw gewezen, tot
wier bekeering hij het middel had mogen zijn. Op deze
eene zijn er velen gevolgd.
In een nabijgelegen dorp, waar allerlei kwaad welig tierde
en de Wesleyaansche predikers verdreven waren, ging hij
evangeliseeren. Bij zijn eerste bezoek stonden de bewoners
met steenen in , de hand gereed om hem te ontvangen, maar
door eenige tactische woorden wist hij hen voor zich te
winnen en kon daarna het Woord Gods verkondigen. Na
verloop van eenigen tijd was de zegen op zijn prediking te
zien in een veranderd leven der dorpelingen.
De leden zijner gemeente gevoelden al ras, dat hij niet
lang bij hen zou zijn, want zijn prediking was zoo uitnemend, dat velen van elders kwamen om hem te hooren en
hij steeds meer als een goed prediker vermaard werd.
Zijn vader wilde, dat hij een opleiding voor predikant zou
volgen aan een der colleges. Hij was bereid hierover met
den hoof dbestuurder daarvan te spreken, doch door een
vergissing van een dienstbode, die hem niet in de kamer
bracht, waarin hij gewacht werd, maar hem in een andere
kamer liet met de boodschap, dat de hoofdbestuurder daar
bij hem zou komen, sprak hij hem niet. Hierin zag hij Gods
hand, die hem van de studie af wilde houden.
De kennis van Spurgeon was echter niet gering, want hij
las veel en kon gemakkelijk onthouden, en wat nu het
college hem niet gaf, maakte hij zichzelf eigen.
Door een eigenaardige oorzaak heeft hij een beroep naar
Londen gekregen. In Cambridge moest hij in een zendingsbijeenkomst spreken, maar voor den aanvang hiervan had
hij met een vriend de armste wijken der stad bezocht, en
niet alleen armoede, maar ook zonde gezien. Hierover sprak
hij en verweet den christenen, dat zij hiervan de schuld
waren.
De zendingsmannen waren ontevreden over hem, omdat
door zijn spreken de collecte niet veel opbracht, en de
bewoners der stad namen het kwalijk, dat hij hun de waarheid zeide. Maar enkele diakenen uit Londen, die daar
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tegenwoordig waren, wilden dien vrijmoedigen jongen prediker wel eens in hun kerk hooren en zonden hem een uitnoodiging hiertoe.
Hij nam deze aan en kwam des Zaterdags van te voren
te Londen in een logement, waarin jongelieden logeerden,
die hem lieten hooren welke beroemde predikers Londen
had en hoe uitnemend dezen predikten. Zij dezen dit om
hem bang en zichzelven vroolijk over zijn angst te maken.
Met een bezwaard hart trad hij des Zondagsmorgens op
in een kerk, die weinig leden had, waarvan er nog telkens
bedankten; maar voor deze gelegenheid had men een
tamelijk gehoor bijeengetrommeld. Onder de hoorders was
een jong meisje, waarop ook aandrang om te komen was
uitgeoefend, hetwelk later Spurgeons vrouw geworden is.
Spurgeons prediking beviel zoo goed, dat hij ook voor
de twee volgende Zondagen uitgenoodigd werd. En toen
behoefden de menschen niet door den kerkeraad opgetrommeld te worden, want de prediking trok hen aan.
Hierna nam Spurgeon op zich i een half jaar de diensten in
die kerk te vervullen, om te zien of hij een goed prediker
voor die gemeente zou zijn. Deze proefneming is bekroond
met den uitslag, dat hij predikant van die gemeente geworden is.
Van dien tijd of nam het aantal zijner hoorders zoo toe,
dat de 1200 plaatsen in de kerk weldra elken Zondag bezet
werden en het gebouw te klein werd, zoodat men besloot
tot vergrooting hiervan over te gaan. Terwijl men aan den
uitb-ouw bezig was, predikte Spurgeon in Exeter Hall telkens voor een stampvolle zaal het evangelic.
De vergroote kerk kon na eenigen tijd de hoorders weer
niet bevatten, waarom in 1856 het plan geopperd werd een
tabernakel voor roo hoorders met bijbehoorende vergaderzalen te bouwen. In vijf jaren tijds werd hiervoor
f 400.000.-- bijeengebracht, zoodat men het gebouw schuldvrij in gebruik kon nemen. Hiervoor had Spurgeon in
Engeland gecollecteerd.
In bovengenoemd jaar begon hij de avonddiensten in de
Surreymuziekzaal te houden. In den eersten dienst, die
door ongeveer 12.000 hoorders bijgewoond werd, weerklonken eensklaps de kreten : „Brand, de galerij stort in,
het gebouw bezwijkt". Vijanden des evangelies lieten ze
hooren om hierdoor den dienst te verstoren. Een verschrikkelijke paniek ontstond, die aan 7 menschenlevens een einde maakte.
Onder de paniek zag Spurgeon van den kansel, dat de
uitgeroepen kreten leugens waren en trachtte met zijn
geweldige stem het y olk gerust te stellen, maar toen hij
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wilde gaan preeken, maakten de vijanden zulk groot misbaar, dat hij moest eindigen.
Het scheelde weinig, of hij had geheel met preeken
moeten eindigen, want zijn zenuwgestel was vreeselijk geschokt, maar God sterkte Zijn knecht, zoodat deze na
eenige maanden van rust de muziekzaal weer als prediker
kon betreden.
Drie jaar heeft hij daarin gepreekt en deed dit daarna
weer in Exeter Hall, totdat de tabernakel voltooid was.
In een gedeelte van Londen, waar de zonde gediend en
God vergeten werd, legde men den grondslag van den
tabernakel, opdat aldaar kerkelijk evangelisatiewerk verricht zou kunnen worden. Daar knielde Spurgeon neer en
bad, of God wilde zorgen, dat bij den bouw geen ongelukken zouden plaats grijpen, en Hij verhoorde hem.
Aan en onder den tabernakel zijn nog 2 groote en
2 kleine vergaderzalen, 6 schoollokalen en II kamers voor
verschillende doeleinden gebouwd. De inwijding geschiedde op 25 Maart 1861.
Dertig jaren lang heeft Spurgeon in zijn tabernakel het
evangelie mogen verkondigen, en deze was steeds bezet met
7000 hoorders. De gemeente werd in dien tijd zoo groot
en het werk zooveel, dat een tweetal predikanten hem
moesten helpen.
Spurgeon werd bijna verafgood. Met lof werd over zijn
prediking gesproken; zoekende zielen uit allerlei kerkgenootschappen kwamen hem om raad vragen, bekeerde
mannen en vrouwen verkondigden de kracht zijner prediking en bewoners van alle landen kwamen naar Londen
om hem to hooren.
Maar God maakte, dat hij niet hoogmoedig werd, en
liet daarom ook toe, dat tegenstand, laster en spot hem troffen. Meermalen werden verhalen in omloop gebracht, die
aan moesten toonen, dat hij op een lage wijze het heilige
naar beneden trok , door middel van spotprenten werd dikwijls de draak met hem gestoken, en in zijn gemeente en
daarbuiten waren steeds personen, die een hekelende critiek
aangaande zijn persoon en werk uitoefenden. Maar in zijn
ooren was dit alles gelijk het geblaat van schapen zonder
wol.
Tot hiertoe hebben wij in hoofdzaak het uiterlijke van
Spurgeon en diens werk bezien. Thans willen wij de innerlijke zijde van beide beschouwen en hem als prediker-evangelist voorstellen.
Spurgeon is geen man geweest, die zich met de geheele
wereld bemoeide en zijn persoon en naam aan allerlei christelijken arbeid gaf. Hij gaf zich, uitgenomen in zijn vacan-
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ties, geheel aan zijn gemeente.
Wanneer men hem voor het eerst zag, leek hij geen innemend persoon, maar wanneer men hem als prediker
hoorde, kwam men onder den invloed van zijn machtige
en klankrijke stem. In zijn gebed klom hij tot de hoogste
aanbidding Gods op en in de schuldbelijdenis stelde hij
zich als zondaar met zijn zondige hoorders in de allerlaagste plaats voor God. Zijn smeeken was in toon en
woorden diep ootmoedig, maar ook pleitend op het volbrachte werk van Christus.
Hij las bij het begin der godsdienstoefening zelf een
gedeelte der Heilige Schrift voor en vlocht daartusschen
korte, kernachtige opmerkingen, die kleur en leven aan
het gelezene gaven. Meestal nam hij een korten tekst, en
de preek die hij daaraan verbond, was de tekst in het groot.
Wanneer men hem hoorde prediken, viel de prediker weg
en kwam men door zijn woorden onder den invloed van
Jezus Christus, den Zaligmaker.
Zijn prediking was beslist orthodox, maar altijd wist hij
het oude evangelie in een nieuwen vorm te brengen. Wanneer men zijn preeken leest, staat men versteld over de
rijke verscheidenheid van onderwerpen en beelden, welke
hij gebruikt om het Woord Gods duidelijk en krachtig te
maken. En zijn gave om te prediken heeft hij tot' op het
laatst toe steeds meer ontwikkeld.
Hij las zijn preeken niet, maar had ze zoo goed ingestudeerd en zoo ingeleefd, dat hij ze zonder eenige aanteekening kon houden. Ondertusschen kon hij ook nog zijn
hoorders waarnemen, en den een of den ander een woord
van troost of vermaning, dat naar zijn meening noodig
was, toespreken. Hij bezat een groote gemakkelijkheid
om zich uit te drukken en het juiste woord te vinden.
Maar het was niet zijn bedoeling kanselredenaar te
zijn, want al zijn studie, al zijn preeken en alle woorden
daarin waren er op gericht om zielen voor Christus te
winnen. Hij bad om deze vruchten op zijn prediking, zag
hiernaar steeds uit en mocht ze zien en oogsten. Aldus
was hij predikant-evangelist. Misschien zou hijzelf geschreven hebben : evangelist-predikant.
Spurgeon was ook een man des gebeds. Biddend bestudeerde hij den bijbel, prentte hij zijn preeken in het
hoofd, sprak hij zijn predikaties uit en deed hij al zijn
anderen arbeid.
Om predikant-evangelist te kunnen zijn, moet men zoo
kunnen preeken, dat men zondaars in het hart grijpt. Dit
kon Spurgeon doen. In zijn gemeente waren veel geloovigen, en dezen heeft hij niet alleen met melk, maar ook met
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vaste spijze gevoed. Doch hij beschouwde zijn gemeente
niet als een kring van geloovigen en beschouwde zijn toenemend aantal hoorders van buiten zijn gemeente evenmin
als zoodanig. Eerder bleef hij in de geloovigen nog zondaars zien, en trachtte daarom aan bekeerde en onbekeerde
zondaars teerkost voor hun ziel te geven. Aldus kon ieder
die hem hoorde een zegen ontvangen. Hierom kwam men
hem hooren, en hierom werd zijn prediking gezegend. En
om deze beide redenen werd het getal zijner hoorders
steeds talrijker.
De faam van Spurgeons prediking drong door tot in
de donkerste holen van Londen, maar ook in de weelderigst ingerichte huizen van deze wereldstad. Fatsoenlijke
en godsdienstige menschen uit alle kerkgenootschappen
wilden hem hooren, telkens en telkens weer, maar ook verwaarloosden en gevallenen gingen hem beluisteren om
troost te vinden. Er ging geen Zondag voorbij, waarop
geen zondaar door zijn prediking bekeerd werd.
Bovendien ging nog een andere invloed van zijn arbeid uit. Toen hij in Londen predikte, was deze stad op
weg om, evenals alle groote steden van Europa, haar godsdienstigheid te verliezen en een stad van pleizier en van onverschilligheid aangaande den godsdienst te worden. Maar
Spurgeon heeft door zijn prediking de bevolking van
Londen in het geweten gegrepen en haar onder het gehoor van Gods woord gedreven, zoodat niet alleen hij het
evangelie aan velen mocht brengen, doch ook andere
predikers een grooter aantal hoorders kregen.
In de uitwendige dingen van den godsdienst was dit
op te merken. Toen Spurgeon zijn tabernakel gebouwd had,
kwam men tot de ontdekking, dat in het midden van Londen vele kerken stonden, die slechts schaars bezocht

werden, maar dat in de stadsgedeelten, die later gebouwd
waren en waar een groote bevolking woonde, slechts weinig kerken waren.
Nu Spurgeon begonnen was met den bouw van den
tabernakel, meende de bisschop van Londen, dat ook hij
wat doen moest om de nieuwe stadsgedeelten van kerken
te voorzien. Hij bracht een fonds van f 4.000.000.— bijeen
en hieruit werden nieuwe kerken gebouwd.
Dit verwekte weer naijver bij de andere kerkgenootschappen, en deze gingen ook zorgen, dat allerwege kerken
en evangelisatielokalen verrezen. En in al deze gebouwen
werd elken Zondag aan een stroom van hoorders, die door
de prediking of het werk van Spurgeon aangeraakt waren,
het evangelie gebracht.
Vooal was Spurgeon predikant-evangelist, wanneer hij
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des Zondagt in den tabernakel optrad voor lieden, die niet
gewoon waren een kerk te bezoeken. Hij wist hen door
allerlei hulpmiddelen in zijn tabernakel te verzamelen, en
de leden van zijn gemeente maakten dan geen gebruik van,
de door hen gehuurde plaatsen. Dan was hij geheel evangelist en zijn gebouw evangelisatielokaal.
Hij heeft gevoeld, dat niet alleen de armen bezig waren
van God of te vallen, maar ook de meer gegoeden, waarom
hij op werkdagen bijeenkomsten is gaan houden voor bankiers, handelsmannen en fabrikanten.
Hij beperkte zich niet tot zijn tabernakel, om daarin Gods
Woord te verkondigen, want buiten Londen heeft hij in
openlucht-samenkomsten dikwijls het evangelie gebracht.
Doch millioenen heeft hij bereikt door zijn gedrukte preeken, boekwerken en het maandblad Zwaard en Troffel.
Zijn preeken werden opgenomen door een stenograaf,
door hemzelf gecorrigeerd en dan in boekvorm in het licht
gegeven. In de meeste talen zijn zij vertaald en worden
nog door menigeen gelezen. Zijn meest bekende boek
Praatjes van Jan Ploeger is eveneens in vele talen uitgegeven en telkens herdrukt. Met zijn werk voor de pers
heeft hij een machtigen evangeliseerenden invloed uitgeoef end.
Hij zette ook zijn gemeente aan het evangelisatiewerk.
Zij was, om met zeker schrijver te spreken, de meest
werkzame gemeente, en van die gemeente heeft hij meer
predikers en evangelisten uitgezonden dan eenig theologisch seminarie in hetzelf de tijdsverloop.
De bestuurders en alle leden der gemeente deden wat
zij konden, om langs kerkelijken weg het Koninkrijk Gods
uit te breiden, en al het evangelisatiewerk, dat van de
gemeente uitging, werd door hen betaald.
In de laatste jarenvan Spurgeons leven had de gemeente 6 evangelisten in haar dienst, en 2 personen die de
verstrooide Baptisten in Engeland bezochten om deden in
het kerkelijk leven in te lijven en een stichtelijk woord tot
hen te spreken. In 1889 werd door de gemeente een zedeloos cafe te Londen omgezet in een evangelisatielokaal,
waarin zeevarerOen uit alle landen gaarne kwamen om
het evangelie te hooren.
In 1865 werd de Colportage-vereeniging gesticht. Deze
begon z colporteurs uit te zenden, welk getal nog tijdens
het leven van Spurgeon tot go gestegen is.
Elk jaar worden in de maand Mei de jaarvergaderingen
van de voornaamste Engelsche Christelijke vereenigingen,
die op de terreinen der uit- en inwendige zending arbeiden,
te Londen gehouden. Toen de geheel-onthoudersbeweging
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opkwam, heeft Spurgeon in zeker jaar tijdens bovengenoemde vergaderingen zijn tabernakel gegeven, om daarin
een onthoudersmeeting te houden, opdat de voormannen
van het christelijke vereenigingsleven met de geheel-onthouding kennis konden maken. Bij de propaganda voor de
geheel-onthouding, welke van zijn gemeente uitging, stand
hij vooraan.
De vrouwelijke leden der gemeente begonnen met een
Bloemenzending. Zij reikten aan de zieken in de ziekenhuizen en hospitalen ruikertjes bloemen uit met een tekst,
waardoor eenzamen verkwikt, bevreesden bemoedigd en
zondaren met het evangelie in aanraking gebracht werden.
De heer Orsman, een lid van Spurgeons gemeente, begon
te evangeliseeren onder de straatventers van Londen.
Dezen vormden in dien tijd een aaneengesloten groep van
menschen, die van God afgevallen waren en zich aan de
verschrikkelijkste zonden en zorgeloosheid overgaven.
Maar de heer Orsman wist hen in zijn evangelisatielokaal
te krijgen. Spurgeon sprak daar dikwijls tot hen en Lord
Shaftesbury wendde zijn invloed en geld aan om hen maatschappelijk op te heffen. Met veel zegen hebben deze drie
mannen onder hen gearbeid.
In Zwaard en Troffel schreef Spurgeon eens, dat voor
de arme weezen veel gedaan werd, maar er voor hen nog
veel te doen overbleef.
Naar aanleiding hiervan ontving hij van een predikantsweduwe f 240.000.-- om een weeshuis voor ouderlooze
knapen te stichten, opdat zij voor verwildering bewaard
zonden blijven; later kwamen nog meer aanzienlijke giften
hiervoor binnen . Eenigszins verwijderd van het stadsgewoel werden enkele weeshuizen gebouwd en kinderen van
alle gezindten hierin opgenomen. Zoowel voor hun ziel als
voor hun lichaam werd daar gezorgd.
Spurgeon heeft ook evangelist-predikanten gevormd.
Een jongeman, die door zijn prediking bekeerd was, werd
als evangelist door hem hier en daar heengezonden. Spurgeon wilde, dat hij tevens ook zou studeeren voor predikant.
De jongeling bewilligde hierin en Spurgeon gaf hem onderwijs. Dit was het begin van het Pastors-College.
Weldra kwamen andere jongelieden, die wilden prediken
en tevens onderwijs ontvangen, zich hiervoor bij Spurgeon
aanbieden, waarvan het gevolg was, dat een schoolgebouw
gesticht en professoren benoemd werden. De studenten
werden bij particulieren gehuisvest. Zij, die het College
afgeloopen hebben, gaan uit als Baptistenpredikanten en
evangelisten. Reeds meer dan moo predikanten zijn aan dit
College gevormd.
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Dus ook deze stichting is niet alleen in het belang der
Baptisten opgericht, maar opdat alien, die daar onderwijs
ontvangen, op het breede veld der inwendige zending zullen gaan arbeiden.
Spurgeon is op 31 Jan. 1892 overleden. Uit deze korte
levensschets van dezen prediker hebben wij op kunnen
merken, dat, wanneer een predikant zij'n taak breed opvat,
hij ook het werk van een evangelist zal doen, en dat, wanneer de predikant zijn gemeente kan bezielen met liefde
voor den naaste, en God in die gemeente geestelijk Ieven,
geloof en bekeering bewerkt, elke gemeente door middel
van allerlei arbeid in 's Heeren wijngaard evangeliseeren
kan.

HOOFDSTUK XIX.
HET LEGER DES HEILS
De machtige organisatie van geloovige mannen en
vrouwen, die uit liefde voor God en de menschheid over
bijna de geheele aarde verkondigt de verlossing, welke
Christus voor zondaars heeft teweeggebracht, en het Leger
des Heils genoemd is, heeft reeds jaren volbracht het
bevel van Jezus : Ga uit in de wegen en heggen, en dwing
ze in te komen. Dit is zoo geschied, dat Spurgeon daarvan
getuigde : Indien het Leger des Heils uit Londen werd verdreven, zouden 5000 politieagenten zijn plaats niet kunnen
innemen, om de misdaden en wanordelijkheden tegen te
gaan.
Juist .die toestanden, welke het Leger bestrijdt, waren in
Engeland op het allerergst, toen in 1829 William Booth,
geboren werd. De terechtstellingen schrikten de moordenaars niet of ; een man dorst op de markt zijn vrouw te
verkoopen en de armoede sloeg met haar scherp zwaard
onder ouden en jongen.
De ouders van genoemden . William waren burgerlieden,
die tot de Engelsche staatskerk behoorden, maar door de
toenmalige malaise achteruitgingen, waardoor de vader tot
somberheid verviel. De moeder was een vrouw van strenge
zeden, maar godsdienst vond men in het gezin niet. De
predikant der gemeente, waartoe zij behoorden, was een
onverschillige herder der kudde en bekommerde zich weinig
over het zielenheil zijner schapen.
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Maar William had hierbij geen rust. Toen hij ongeveer
13 jaar was, zond God een schoenmaker op zijn weg, die
hem vroeg: „Willie, weet je wel, dat echte godsdienst
iets is dat van buiten of tot je komt?" Hierover ging hij
nadenken en na eenigen tijd sloot hij zich aan bij de Methodisten. Na zijn schooljaren deed zijn vader hem in de
leer bij een pandhuishouder, opdat hij zoo een gemakkelijki geldwinning zou hebben. Daar heeft hij van . nabij
kennis gemaakt met de heerschende armoede, en op de vergaderingen van de arbeiders, die een wet tot lotsverbetering trachtten te verkrijgen, hoorde hij van veel en velerlei misstanden. Dit alles raakte zijn ziel.
In zijn woonplaats Nottingham kwam enkele jaren later
de opwekkingsprediker Marsden bijeenkomsten houden,
welke door hem werden bijgewoond en waarin hij bekeerd
is. Hij gaf blijk van zijn bekeering door een zilveren potloodhouder, dien hij een anderen jongen ontnomen had,
terug te geven. Ook wilde hij zijn betrekking in het pandhuis verlaten, omdat hij daar des Zondags moest werken,
maar zijn patroon ontsloeg hem hiervan.
De ijver voor God en de nood der zielen hadden hem zoo
aangegrepen, dat hij met andere jongelieden evangelisatiesamenkomsten ging houden. De nasamenkomsten met zoekende zielen hielden zij in een hut; aan armen en zieken
brachten zij het evangelie in hun huizen, en bij de begrafenissen getuigden zij van hun levenden Heiland.
Hoewel de kerkeraad van de Methodistengemeente in
zijn woonplaats zijn ijver wat wilde temperen, werd hij toch
tot prediker geordend, want door eigen studie had hij zich
veel bijbelkennis eigen gemaakt. Een rijk heer deed hem
het aanbod, dat hij op diens kosten voor predikant kon
gaan studeeren, maar hij sloeg dit van de hand en verbond
zich als prediker voor een sober loon aan een methodistenkring. Onder den invloed van den methodistenprediker
Caughy maakte hij zich echter van alle conventioneele gebruiken los en deed wat God hem ingaf.
In dien tijd huwde hij met Catharina Mumford. Deze
was geboren uit vrome ouders, die haar een godsdienstige
opvoeding gaven, en reeds als kind had zij een bijzondere
belangstelling voor de geestelijke dingen. Als meisje yard
12 jaar vergezelde zij uit medelijden een dronkaard, die
naar het politiebureau opgebracht en door de menschen,
die achter hem liepen, bespot werd. Met haar handje op
zijn hand geleidde zij hem naar het bureau. Later moest
zij wegens een ruggemergsaandoening enkele jaren haar
kamer houden en besteedde toen veel van haar tijd aan
biibelonderzoek. Na haar herstel ontmoette zij Booth,
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verloofde zich met hem en werd later zijn vrouw. Reeds
toen was zij geheelonthoudster en liep zij rond met plannen tot verbetering van het lot der vrouwen.
De Methodisten, bij welke Booth prediker was, kregen
oneenigheid onder elkander, waarom hij zich van hen losmaakte en zich bij een andere groep aansloot, maar die
wilden hem in een vergadering beperkende bepalingen
omtrent zijn arbeid opleggen. Zijn vrouw protesteerde
hiertegen vanaf de galerij, waar zij de vergadering bijwoonde, met den uitroep: „Nooit", nog voordat hijzelf jets
gezegd had. Daarop keerde hij zich om en verliet met zijn
vrouw de vergadering en tevens zijn ambt, in het vertrouwen, dat God voor hen en voor hun vier kinderen zou
zorgen.
In Cornwallis ving Booth zijn arbeid als vrije evangelist
aan en ging met het evangelie tot de ongodsdienstigen en
diepstgezonkenen. Voor hen werd hij tot een grooten
zegen, en aldaar mocht hij een geestelijke opwekking brengen. Hier kwam hij tot het plan om dit werk, maar dan behoorlijk georganiseerd, in Londen voort te zetten, en wel
op deze drie grondslagen : het yolk het evangelie te brengen, het te trekken uit de boeien der zonde, het te redden
en werk te verschaffen.
Men was in Londen begaan met het lot van vele ellendigen, armen, onwetenden en misdadigers, maar slechts
weinig was gedaan om hen naar Christus te leiden en maatschappelijk op te heffen. Booth was de man, die de hand
aan den ploeg zou slaan. Op zekeren dag ging hij naar een
van de vuile straten, waarin bovengenoemde menschen
woonden, en verkondigde daar aan degenen, die hij om zich
heen kon verzamelen, op een bevattelijke wijze het evangelie en wierp er soms een grap doorheen. Maar toen hij
uitgesproken had, werd hij bespot en met straatvuil gebombardeerd.
Doch hij kwam terug — en kreeg langzamerhand volgelingen. Hierna begon hij in een tent te prediken en later
huurde hij daarvoor gebouwen, die ook voor andere doeleinden gebruikt werden. Hierin werden booswichten,
dronkaards en gevallen vrouwen bekeerd, en dezen beloofden, dat zij naar de kerk zouden gaan, maar zij vonden
zich te haveloos om dat te doen, en degenen, welke aan
zijn wensch gevolg gaven, werden in de kerken nauwelijks
geduld.
Sommigen hunner verhuisden naar een andere buurt en
vertelden daar, wat God aan hun ziel gedaan had, waardoor
de beweging verder zich verbreidde.
Op deze dingen ziende gaf Booth in 1865 aan de bewe-
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ging een organisatie, welke hij de Christelijke Zending
noemde en die in geestelijken en maatschappelijken zin
voor de menschen zou zorgen. Hij nam eenige geloovige
helpers en helpsters en begon ook in andere deelen van.
Londen op dezelfde wijze te arbeiden en weldra ook daarbuiten. Steeds meer zalen en medewerkers waren noodig,
omdat steeds meer hoorders en bekeerlingen bewerkt
moesten worden. De menschen, die tot de vereeniging behoorden, werden naar hun eigen uitroep Halleluja's genoemd.
Terwijl Booth aldus bezig was, had hij bemerkt, dat
het bestuur van de vereeniging niet goed functioneerde, en
toen hij dit met zijn medewerkers besprak, beslisten zij,
dat hij alleen de leiding zou hebben. Als vanzelf gingen
zij hem aanspreken als Generaal en noemden zichzelven
zijn luitenants. Degenen hunner, die naar de visschers van
Whitby werden uitgezonden, noemden zich kapitein, om
meer indruk te maken, en aldus kwam deze titel in den
volksmond.
In 1877 was Booth bezig een toespraak voor het Kerstf eest te maken, waarin de vraag voorkwam : Wat is de
Christelijke Zendingsbond? met het antwoord: Een leger
van vrijwilligers. Door een gesprek van twee medewerkers,
die in dezelfde kamer met hem waren, kwam hij er toe
inplaats van „vrijwilligers" te zetten „heir. Die uitdrukking „leger des hells" sloeg zoo in, dat zij ook gebruikt
werd op een aanplakbiljet van den Chr. Zendingsbond,
wat de aanleiding werd, dat de naam gewijzigd is in
dien van Leger des Heils. Van dien tijd of zijn ook de
titels van het Engelsche leger aan de helpers van Booth
gegeven.
Vanwaar waren deze helpers gekomen? Booth heeft op
deze vraag geantwoord : Uit de herbergen. Een bekeerde
kroegbaas liet hij onder de dronkaards werken, een vroegeren speler zond hij naar de spelers en een veranderden
misdadiger naar diens vroegere makkers. Hij heeft dadelijk gemerkt, dat ook de vrouwen als evangelieprediksters
goede diensten konden bewijzen, en de bekeerlingen onder
haar als zoodanig uitgezonden. Velen der officieren werden en worden nog gevormd uit de lagere volksklasse.
Booth heeft met zijn helder inzicht in zaken begrepen en
in practijk gebracht, dat dit de goede manier was om
menschen te vangen.
De hoogere standen, de kerksche menschen en de predikanten sympathiseerden eerst niet met het leger, de politie en de overheid beschermden het niet en het werd
bespot en belachelijk gemaakt. Maar het is in achting ge-
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stegen, omdat het uitgaat naar de armsten en meest misdadigen, en omdat het niet alleen zielen, maar ook lichamen redden wil.
Daar Booth zijn arbeid begonnen was om ook de armen
maatschappelijk op te hef fen, heeft hij dit ook zijn medearbeiders ingeprent. Hierdoor kwam het, dat een gehuwde
vrouwelijke officier, aan wirlke opgedragen was de mens:chen, die op de zondaarsbank geweest waren, te bezoeken,
een gevallen meisje, dat in het leger bekeerd was en op
straat rondzwierf, in haar huis opnam. Nog meer van deze
meisjes kwamen haar om opname vragen, waaraan zij voldeed. Het evangelisatiewerk van Booth was echter zoo
veelomvattend, dat hij er niet aan denken kon om de redding van gevallen vrouwen ter hand te nemen. Maar toen
de vrouwelijke officieren er op aandrongen om dit niet na te
lateri, en het aantal meisjes, dat zich onder haar hoede
wilde stellen, steeds toenam, moest hij wel toegeven, en
het eene gesticht na het andere moest voor haar ingericht
worden. Zoo is het maatschappelijk werk van het Leger
begonnen.
De evangelisatiearbeid werd in de tachtiger jaren van
de vorige eeuw uitgebreid naar de Engelsche kolonien en
naar het buitenland. Reeds toen het leger nog Zendingsbond heette, had Booth uit Amerika van een jongmensch
een brief ontvangen, waarin deze zijn hulp voor de nieuwe
wereld inriep, maar hij kon hieraan niet voldoen. Hierom
stichtte dit jongmensch zelf te Cleveland een kapel voor
de armen, waarin hij op dezelfde wijze als Booth ging
arbeiden, en waar enkele jaren later een ander jongmensch
verscheen, die hem ging helpen. Zij schreven aan Booth
over hun arbeid, en dit dreef hem, om aan de uitbreiding
van het leger naar Amerika te denken. Een Engelsche
'famine, die naar Amerika verhuisde, ging in Philadelphia
onder de armsten en slechtsten het evangelie brengen,
hetwelk geschiedde onder geweldigen tegenstand, maar
toch met zegen. Ook hiervan hoorde Booth, en dit gaf
in 188o den doorslag om een achttal officieren naar Amerika te zenden, om daar verder den begonnen arbeid te
leiden.
In Engelsch-Indie kreeg rechter Tucker een Strijdkreet
in handen en werd hierdoor bewogen zich als officier bij
het heilsleger aan te bieden, om dan als zoodanig in Indie
te kunnen gaan arbeiden. Nadal hij op aanraden van den
generaal een half jaar de werkwijze van het leger in Engeland nagegaan had, werd hij officier, en in 1881 stapte
hij met drie collega's in Indie aan wal. Zij trokken de kleederen der arme Indiers aan en gingen prediken. De over-
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held Het hen bewaken en Tucker zelfs in de gevangenis
zetten. Maar dit laatste lokte een protest van de inboorlingen uit, zoodat Tucker werd vrijgelaten en de regeering het
werk niet meer belemmerde. Van toenaf is daar door het
leger geestelijk en maatschappelijk zendingswerk verricht.
In Londen was een ongeloovige melkslijter door het
leger tot bekeering gekomen; hij begon een nieuw leven in
Australia en ging daar in een lokaal het evangelic prediken. Een andere Engelschman, die ook door het leger
voor Christus gewonnen was, kwam daar eens binnen,
maakte kennis met den eerste en ging met hem medewerken.
Zij schreven over den zegen op hun arbeid aan Booth, en
vroegen hem of hij hun hulpkrachten voor Australia wilde
zenden. Booth kon dit niet nalaten; in 1881 kwamen de
eerste heilsofficieren daar aan en thans is er een net van
posten over dit werelddeel verspreid.
Van uit Parijs ontving Booth steeds brieven, waarin
men hem schreef, dat zijn arbeid in Parijs het meest noodig
was. Maar hij had niemand, die geschikt was om daar den
strijd aan te binden. Zijn oudste dochter, die toen 17 jaren
was, bood zich aan om daarheen te gaan, en met eenige anderen werd zij naar die wereldstad gezonden. De uitgezondenen wisten weldra, volgens een uitdrukking van een politieagent, „de halve moordenaarswereld uit Parijs" in hun
zaal bijeen te krijgen. Sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid om de Engelsche meisjes te hooren zingen, maar
bespotten ze ook. Na veel arbeid werd een werkvrouw
bekeerd, en deze was de eerste van de vele Franschen, voor
wie het leger een zegen werd.
In 1882 zetten de heilsofficieren voor het eerst hun voeten in Zwitserland, Zweden en Canada. In het volgende
jaar kwamen zij in Zuid-Afrika, en werden daar, alsof er
heel wat bijzonders geschiedde, door journalisten begroet.
In hetzelfde jaar betraden zij Nieuw-Zeeland en in 1887
gingen zij Denemarken, Zoeloeland en Nederland bewerken. Het leger tracht niet alleen de afgedwaalden onder de
Christenen tot Jezus te brengen, maar heeft ook verschillende zendingsvelden onder de heidenen, o.a. ook in Nederlandsch Oost-India.
In ons land had de heer C. F. Schoch van het Leger gehoord en in Engeland daarmede kennis gemaakt. Hij gevoelde, dat de armen in Nederland zoo iets noodig hadden,
en vroeg Booth of deze ook in Nederland met zijn arbeid
wilde beginnen. Kommandant Railton werd toen hierheen
gezonden om het terrein te verkennen en om een persoon te
zoeken, die voor Zuid-Afrika eenige liederen uit bet Engelsch in het Nederlandsch Icon vertalen. Hiervoor vond
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hij den onderwijzer Govaars, die later met drie andere
officieren uitgezonden werd om hier het werk te beginnen.
In een lokaal van den heer Schoch in de Gerard Doustraat te Amsterdam, werden de eerste samenkomsten gehouden. Van alle zijden kwam de tegenwerking. De menschen, die naar de kerk gingen, meenden Gode een dienst
te doen door de officieren in hun werk te hinderers en
verspreidden allerlei kwade geruchten omtrent hen ; en in
het lokaal en op de straat werden de officeren bespot, geplaagd en mishandeld door het plebs. Maar zij gingen
in zachtmoedigheid hun weg en wonnen langzamerhand
terrein. Vooral toen in den winter het lokaal verwarmd
werd en dit aldus een welkome gelegenheid bood aan
rondslenterende jongens en meisjes om wat nieuws te
zien en te hooren, kon er krachtig gewerkt worden. Er
werden zielen gered, soldaten gevormd en elders nieuwe
posten gesticht.
Toch ging het onder de drie eerste territoriale bevelhebbers niet voorspoedig. Als vierde kwam in 1891 Kolonel
W. E. Oliphant, en van dien tijd of werd hier gunstiger
over het leger geoordeeld en breidde het zich snel uit.
Met zijn Chef-Secretaris, M. W. Powell, heeft hij hier
prachtig werk verricht.
Kolonel Oliphant is predikant in de Engelsche Staatskerk geweest, en had in 1880 . Londen als standplaats. Hij
gevoelde zich tot het Leger aangetrokken en bood zich
voor het werk hierin bij den generaal aan. Deze maakte
het Oliphant moeilijk, want hij zond hem, die een uitnemend predikant was, naar de kweekschool om daar
onderricht te ontvangen en huiselijke werkjes te verrichten. Maar deze liet zich hierdoor niet afschrikken en is
spoedig in het Leger tot een hoogen rang opgeklommen.
Met zijn lief de, bekwaamheid en doortastendheid kon hij
de onder hem staande of ficieren goed besturen, en door
zijn spreken en schrijven, beschaving en diplomatieken
aanleg wist hij voor het leger den toegang tot en de gunst
van de hoogere standen alhier te krijgen.
Zijn echtgenoote was een dochter van den straks genoemden heer Schoch. Omdat zij een Nederlandsche was,
kon zij haar man op de hoogte brengen van onze yolkseigenaardigheden, en orndat zij uit den hoogeren stand
voortkwam, werd ook haar echtgenoot hierin ontvangen.
In de samenkomsten van het leger hield zij dikwijls korte
toespraken die insloegen, en haar schoone gedichten zijn
reeds zooveel geprezen, dat wij het overbodig achten om
het nogmaals te doen.
In de ruirn vier jaren, waarin het echtpaar Oliphant
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hier gearbeid heeft, werd het hoofdkwartier van uit een
achterkamer verplaatst naar het groote huis, waarin vroeger Michiel Adriaanszoon de Ruyter op de Prins Hen.drikkade te Amsterdam heeft gewoond, ging de Koninklijke familie het met giften steunen, presideerde in
1895 de heer A. C. Wertheim een vergadering van belangstellenden in het leger, waarin aan het maatschappelijk
werk een scoot in de goede richting gegeven en de Landkolonie gesticht werd, gingen de beurzen van velen voor
het leger open en nam de pers een goedgezinde houding
er tegenover aan. Zij werden hier opgevolgd door de dochter van den generaal, die het werk in Frankrijk begonnen
is en bekend staat onder den titel van Marechale.
Om den vooruitgang van het leger in de wereld te kenschetsen, geven wij de volgende getallen. In 1924 werkte
het in 87 landen met 23.000 officieren. Het had toen bijna
15.000 korpsen, 1500 maatschappelijke inrichtingen en 102
bladen met een gezamenlijke oplage van 1.800s000 exemplaren.
De eerste generaal heeft zijn stempel op het leger gedrukt en zijn familieleden vormden de steunpilaren daarvan. Daarom staan wij bij, hen nog even stil. William Booth
was vurig en geestdriftig van aard en bekommerd over
anderer zielen en lichamen, dus van het hout waaruit God
zijn beste predikers en philanthropen snijdt. Hij was een
geniaal man, een organisator, die zijn gaven en krachten
besteed heeft in den dienst zijns Gods tot op het laatst van
zijn leven. Hij had een lange gestalte, en in zijn ouderdom
een vergrijsde kruin en baard. Aldus kunnen velen onzer
hem zich nog voorstellen. In zijn gekleede jas met vele
tressen trachtte hij zich niet beminnelijker voor te doen dan
hij was.
In zijn spreken en bidden bracht hij geen nieuwe dingen
tevoorschijn, maar wist oude dingen met nieuwe woorden
te noemen. In zijn toespraken, waarin hij een goede verdeeling had en uit kon weiden over de kleinste bijzonderheden, wist hij humor aan ernst te paren en kon hij
met zijn scherpe stem bijtende spotwoorden over ongerijmde dingen naar zijn gehoor slingeren. Wanneer hij in
vuur geraakte, leefde alles aan hem en kon hij zijn hoorders warm maken voor den Heiland en de zaak die hij
voorstond. Als schrijver maakte hij evenveel indruk, zoodat
zijn artikelen in de legerbladen gaarne gelezen werden.
Zijn leefwijze was zeer eenvoudig ; brood en water waren
hem genoeg, hoewel hij op reis gaarne van allerlei geriefelijkheden gebruik maakte. Men beweerde, dat hij zeer
bang was voor tocht. Wanneer hij niet op reis was, be-
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woonde hij zijn villa in de nabijheid van Londen. Aan eer
zoowel als aan smaad van menschen liet hij zich weinig
gelegen liggen, Christus en de redding van zielen waren
hem hoofdzaak. Op acht en zeventigjarigen leeftijd reisde
hij nog naar Japan om daar de vaan van het leger te
planten. Hij wilde zijn oudsten zoon voor die reis niet
beloven, dat hij niet meer drie, maar twee bijeenkomsten
per dag zou houden ; hierover zou hij denken als hij 8o
jaar was. Deze Apostel der Armen is overleden in 1912.
Zonder mevrouw C. Booth-Mumford, de echtgenoote
van den eersten generaal, zou het leger niet geworden zijn
wat het thans is. Zij was teruggetrokken en bescheiden,
maar dit kon haar niet er toe brengen, om te zwijgen toen
men haar man in de Methodistenkerk in banden wilde binden. Met haar krachtig uitgeroepen „nooit" gaf zij hem haar
richting aan. Maar wanneer hij wel eens wat vurig van
stapel liep, spoorde zij hem tot voorzichtigheid aan. Wanneer haar man zijn hoorders door zijn woorden tot geestdrift vervoerd had en alien weer rustig neerzaten, kon zij
door haar toespraak hen ten tweede male tot warmte voor
de goede zaak brengen.
Vanaf de oprichting van het Leger heeft zij al haar kracht
en toewijding daaraan gegeven. Zij hield 66k samenkomsten, zocht bekeerlingen met den band der vriendschap
aan elkaar te banden en stichtte nieuwe posten. Van het
geld, dat inkwam, hield zij nauwkeurig boek, en wat zij
niet voor haar gezin noodig had, werd of gestaan aan de
armen. Soms moest zij halve nachten op haar man wachten,
en zat dan over hem in onrust, want dikwijls legde men
hem lagen. Men bood haar aan voor haar kinderen te zorgen, maar niettegenstaande haar werk in het leger wilde
zij ze zelf opvoeden. In ago is zij aan de kanker gestorven.
Baatzucht kon men in de familie Booth niet vinden.
Alles : personen, geld, tijd en kracht, werd aan het Leger
toegewijd. Alle kinderen van het echtpaar Booth zijn in
het leger geplaatst. De dames Booth-Clibborn, BoothHellberg en Booth-Tucker zijn wereldbekend als dochters
van den eersten generaal. Zijn zoon Ballington Booth heeft
in Amerika aan het hoofd van het leger gestaan, maar
zich hiervan afgescheiden. De oudste zoon, Bramwell,
is na den dood zijns vaders generaal geworden en daarom
moeten wij aan hem enkele woorden meer wijden. Als
knaap was hij trotsch en eigenzinnig, maar had ,een sterk
gevoel voor rechtvaardigheid. Tijdens een jeugdziekte,
waarvan hij op zestienjarigen leeftijd herstelde, kwam hij
tot bekeering, en na zijn herstel ging hij als officier under de
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kinderen werken, omdat hij niet de vrijmoedigheid had om
in het openbaar tot de ouderen te spreken. Zijn gezegende
arbeid onder de kleinen werd langzamerhand afgebroken,
doordat hij zijn ouders in alle takken van hun arbeid ging
helpen. Het werk in het hoofdkwartier werd hem opgedragen, zoodat door hem de gelden werden geadministreerd,
de correspondentie gevoerd en de bladen geredigeerd. Zoo
kwam hij in zijn positie als Chef-Secretaris, welke hij bekleed heeft tot hij generaal werd.
In het laatste jaar van zijn leven was hij zoo ernstig
krank, dat de Hooge Raad van het leger hem tegen zijn wil
van zijn functie onthief. Hij overleed in 1929.
Zijn vrouw was als kostschoolmeisje van het platte land
in Londen gekomen. Nadat haar opvoeding voltooid was,
bleef zij daar nog eenigen tijd om met het Londensche
leven kennis te maken en kwam toen ook in kennis met
het leger en meermalen bij de familie Booth aan huffs, wat
tot gevolg had, dat zij met de dochter van den generaal
naar Frankrijk ging om daar den geestelijken arbeid te
beginnen. Van daar teruggekomen huwde zij weldra met
Bramwell Booth en leidde het werk ten bate van de vrouwen in het East-End van Londen. Van dien tijd of heeft
zij aan het hoofd gestaan van het reddingswerk onder de
vrouwen.
Het doel van het leger is : „te maken, dat alle menschen
zich aan God onderwerpen, de verlossing aannemen die
Christus voor hen heeft gewrocht, Jehova erkennen als
hun Koning, zijn wetten gehoorzamen en hun leven besteden ten nutte van de hen omringende wereld, opdat zij Zijn
gemeenschap deelachtig mogen worden zoowel hier als
hiernamaals." Het is gesticht in Engeland, maar door uitbreiding internationaal geworden, en vormt een strenge eenheid wat doel en organisatie betreft, maar in het uitwendige sluit het zich bij de gewoonten en zeden der volkeren
aan.
In zalen en kroegen, in huizen en krotten, op straat en
veld zoekt het Leger des Heils hen, die zonder God leven:
dronkaards, misdadigers, spelers, ontuchtige vrouwen,
verstootenen, gevallenen en ellendigen, alien die het evangelie en een helpende hand het meest noodig hebben, maar
die dikwijls door de kerk voorbijgegaan worden.
Officieren en soldaten trekken er op uit om hen te
vinden. Hun middelen hiertoe, buiten hun zalen, zijn : huisbezoek en verkoop van De Strijdkreet, welke hier te lande
hun evangelisatieblad is, terwiji voor andere landen weer
andere dergelijke bladen bestaan. Daarnaast geeft het
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Leger ook nog bladen voor officieren, soldaten en de jeugd
uit.
Het ging eerst niet gemakkelijk voor de officieren, om
de menschen in hun samenkomsten te krijgen. Zij zochten
de meest verdoolden — maar dezen wilden niet komen. Zij
noodigden hiertoe fatsoenlijke zondaars uit — maar dezen
vonden zich te goed om er heen te gaan. Zij vroegen ook
de kerkgangers maar dezen hadden er op tegen, dat er
zooveel bombarie gemaakt werd en dat vrouwen het evangelie verkondigden, en dat evangelie was hun te licht.
Ondertusschen bleef zwart op wit in de orders voor
de officieren staan, dat zij io bijeenkomsten in een week
moesten houden, op Zondag vier en verder elken avond
een. Zij hebben dan ook allerlei middelen aangewend om
het yolk naar hun lokalen te trekken. Zij noodigden op
huisbezoek, trachtten door groote plakkaten de aandacht te
trekken, hielden optochten met bekeerlingen en kinderen
en hebben ook nog wel andere middelen hiervoor in practijk gebracht.
Een kapitein heeft in den Haag vanaf de straat de ruiten
van zijn huis stukgeslagen om de aandacht te trekken, dit
hielp, want zijn lokaal liep vol. Een andere kapitein in
Amerika liet aankondigen met een woord, dat zoowel „op"
als „over" kan beteekenen, dat hij op zijn hoofd zou spreken — en hij sprak voor vele nieuwsgierigen, die verwachtten dat hij op zijn hoofd zou staan, op zijn voeten
over Christus. Bramwell Booth moest ook eens klagen
over de leegheid van zijn zaal. Toen alle gebruikelijke middelen om haar vol te krijgen niet hielpen, zette hij zijn
hoogen hoed op de straatsteenen, liep er eenige malen omheen en ging er daarna knielende bij bidden. De menschen
zagen hem aan voor krankzinnig, en toen hij uit zijn knielende houding opstond en naar zijn zaal ging, liepen zij
met hem naar binnen. Tegenwoordig behoeven zulke middelen slechts zelden meer in toepassing gebracht te worden, maar toch is het Leger niet afkeerig van groote en
sprekende reclame.
In de zalen van het leger is een platform, vanwaar de
officieren spreken en de soldaten hun getuigenissen
geven. Daarop nemen ook de muzikanten, zangers en zangeressen plaats. Meestal zitten vooraan de soldaten, in het
midden het belangstellende publiek en achterin de jeugd,
die daar wel eens wat uithaalt, wat niet in zulk een samenkomst past.
Tijdens de samenkomst is het daar alles behalve saai en.
vervelend. Waar het korps zoo sterk is, dat het een muziekpf zangafdeeling of beide heeft, zorgen deze er voor,
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dat reeds het eerste lied met veel animo gezongen wordt.
Voor het verdere verloop van de samenkomst zijn er meest
enkele solozangers of -zangeressen, die onder begeleiding van een tambourijn liederen ten gehoore brengen
uit den zangbundel van het leger.
Na het eerste lied wordt een bidstond gehouden. Hierin
worden door de soldaten eenvoudige gebeden voor de bekeering van zondaars opgezonden, die door de anderen
met „halleluja" of „amen" bekrachtigd worden. Nadat weer
een lied gezongen is, vangt het getuigen aan. De getuigenissen, die door de soldaten gegeven worden, komen er op
neer, dat zij gered zijn en daarvoor Jezus danken en dat
zij Hem liefhebben. Weer wordt een lied gezongen, een
gebed uitgesproken, en dan leest een der officieren een
bijbelgedeelte voor, waarover hij gaat spreken. Dan dringt
hij er op aan, dat zondaars zich zullen bekeeren en doet dit
soms op ontroerende en pakkende wijze. Wanneer hij
iemand opmerkt, die onder den indruk van zijn woorden
gekomen is, noodigt hij dezen uit zijn zonden op de zondaarsbank te komen belijden.
De muziek en vooral de groote trom is voor velen een
ergernis geweest, maar de zondaarsbank was van het begin
of tot nu toe een doorn in het oog van de kerksche menschen. De gang daarheen en het knielen daarop is een
openlijk uitkomen voor Jezus, en zij is, zoo beschouwd,
voor velen tot zegen geweest. Of er al of niet zondaars aan
de zondaarsbank komen, gaat daarna toch de samenkomst
over in een verblijdingsbijeeniFomst, waarin God gedankt
en veel gezongen wordt. In elke samenkomst worden 2 of 3
collecten gehouden.
Behalve deze evangelisatiesamenkomsten heeft men in
het leger nog de heiligingsbijeenkomsten, waarin alleen
bekeerden worden toegelaten; verder de soldatenbijeenkomsten, de samenkomsten waarin de jeugd in den bijbel
onderwezen wordt, meetings in de open lucht en landdagen. Voor de jeugd bestaan in de korpsen padvindersen gymnastiek-afdeelingen en cursussen voor handwerk.
Het eenige doel van het leger : de bekeering van zondaars, moet met ijver nagejaagd worden; hiervoor moet
alles, wat voor de hand komt, gebruikt worden, niets mag
iemand uit het leger weerhouden om tot de bereiking van
dit doel te komen, en hij moet hiertoe Leven in de wereld,
maar als niet van de wereld zijnde.
Het eene kerkgenootschap onderscheidt zich van het
andere door zijn leer. Heeft het Leger des Heils een eigen
leer? Zeer zeker, want deze wordt beschreven in een
boekje, dat in zijn handelsdepartement verkrijgbaar is,
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Het leger staat op den grondslag van de apostolische
geloofsbelijdenis en neemt den bijbel aan als het Woord
Gods. Het leert, dat men langs den weg van zelfkennis,
berouw, schuldbelijdenis, bekeering, onderwerping aan
God, bidden om vergiffenis, zelfovergave en geloof in den
gekruisten Christus van zonden verlost kan worden.
De redding is vergeving van vroegere zonden en de heiliging wordt opgevat als bewaring tegen ,toekomende overtredingen van Gods wet. In een geredde moet zijn: smart
over de zonde die nog in hem is, geloof dat Christus hem
kan redden van alle zonden, de begeerte om heilig te zijn,
het afstand doen van alle hem bekende zonden, toewijding
aan God, en het geloof, dat God om Christus' wil hem
steeds reinigt.
Wanneer men geen hoogmoed, ijdelheid, drift, boosheid,
haat, wraakzucht, eerzucht, vleeschelijke lust, traagheid,
zucht naar het wereldsche en al zulke zonden meer heeft,
is men geheiligd en vatbaar voor de uitstorting van den
Heiligen Geest. In dit verband kunnen wij ook vermelden,
dat een heilssoldaat geen sterken drank gebruiken en niet
rooken en vloeken mag.
finder hen bestaat een sterk geloof in het gebed, maar
geen waardeering van de theologische wetenschap. Een uitdrukking van het leger, die dikwijls verkeerd begrepen
wordt, is die van „bloed en vuur". Door velen worth deze
verstaan als doelende op het eeuwig verderf, maar wanneer
de heilsoldaat haar gebruikt, bedoelt hij daarmede het
bloed van Christus en het vuur des H. Geestes.
God heeft op den arbeid van het Leger schoone vruchten
gegeven, wonderen van genade heeft Hij daardoor verricht. De allereerste vrucht, waarop gewezen kan worden,
is het feit dat de heilssoldaten, die zich in het slijk der
zonde rondgewenteld hebben, trachten te volbrengen het
bevel van Christus : Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs ik u liefgehad heb. De mededeelzaamheid en saamhoorigheid, die men in het leger vindt, wordt
in weinig andere kringen geevenaard, en deze eigenschappen zijn niet van bovenaf opgelegd, maar komen voort uit
geestelijke verandering.
Een andere vrucht is de opoffering van de veldofficieren. Het is hun opgelegd veel werks te verrichten, en dit
moeten zij onder moeilijke omstandigheden doen. Voor de
legerorganisatie moeten zij collecteeren, terwijl zij zelf een
klein salaris hebben om van te leven, en bovendien staan zij
onder strenge tucht. Toch toonen zij altijd een blij gemoed,
wat men onder die omstandigheden niet kan, zonder waarlijk
lief te hebben.
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De vruchten uit te drukken in het aantal bekeeringen,
gaat niet, want hiervan is men het aantal reeds lang kwijt.
Meer waarde heeft het uit te laten komen, hoedanige menschen bekeerd zijn. Dus daarvan een paar voorbeelden.
Eerst lets uit Engeland.
Een meisje van negen jaar uit een mijnwerkersgezin,
waarin dronkenschap en vloeken aan de orde van den dag
waren, hoorde in de open lucht een prediking van het
leger, en ging daarna de bijeenkomsten bezoeken. Zij kwam
tot bekeering en moest kort hierop in de mijn gaan werken, waar zij getuigde tegen de slechte dingen die anderen
deden, en hierom geplaagd en verdrukt werd, totdat een
opzichter haar lezende in den bijbel vond en haar onttrok
aan haar zondige omgeving.
Een ander meisje was op weg naar een bijeenkomst van
Christian Science. Maar het began te regenen en daar zij
geen parapluie bij zich had en de legerzaal in de nabijheid
was, ging zij hierheen en werd van de dwaling haars wegs
bekeerd.
Een Roomsche, wiens broer zelfs priester was, ging als
soldaat naar Engelsch Indie, bleef daar twaalf jaren en
leidde na zijn terugkomst in Engeland, van het geld dat hij
overgespaard had, een liederlijk leven. Toen dit op was, kon
hij geen werk vinden. Koud en hongerig werd hij 's nachts
op een bank gevonden door een heilsofficier, die hem
medenam naar een toevlticht, waar hij tot bekeering kwam.
Een Nederlander, die dacht dat hij van circa f
heer kon leven, bezocht verschillende wereldsteden met
haar vermaken en kwam ten slotte zonder een cent op zak
in Parijs op straat te staan. Als kellner, harlekijn en stalknecht bezocht hij nogmaals enkele groote steden, en werd
in Londen wegens dronkenschap uit zijn betrekking van
omnibus-conducteur ontslagen. Geheel berooid kwam hij
in aanraking met het leger en kreeg door Gods genade
hierin een nieuw hart.
In Amsterdam woonde een man, die, hoewel hij door een
vrome moeder was opgevoed, in zijn jeugd zulk een leven
in de wereld leidde, dat hij op de maatschappelijke ladder
steeds zakte en ten slotte kroeghouder werd. Een inwendige stem zeide hem, dat het verkeerd met hem liep, en
daarom ging hij naar het leger. Telkecs werd hij door zijn
vrees voor de hel daarheen gedreven, en daar zag hij eens,
door wat hij hoorde, den satan en de hel naar zich toekomen. De onrust, waarin hij toen kwam, werd opgemerkt
door den officier die sprak, en deze noodigde hem op de
zondaarsbank te komen. Daar vond hij Jezus. Dadelijk
sloot hij zijn café en werd bootwerker, en het leger kreeg
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in hem een ijverigen soldaat.
Een ontwikkeld meisje, dat streng orthodox was, maar
geen vrede voor haar ziel had, kwam in een samenkomst
van het leger, en vond daar uitkomst, trad in het leger
en is een uitnemende stafofficier geworden.
Ziehier eenige voorbeelden van bekeeringen van menschen, die in verschillende levensomstandigheden waren.
God heeft het leger gebruikt om de doorbraak bij hen te
brengen.
Hiertegenover staat, dat sommige bekeerlingen weer terugvielen in het sop, waaruit zij -gehaald waren. Er wordt
echter in het leger gezorgd, dat men niet gemakkelijk kan
afvallen, want de officieren en soldaten bemoeien zich
steeds met de nieuwe bekeerlingen. Wanneer dus afval
voorkomt, ligt dit niet in de eerste plaats aan het leger.
En bij welke kerk of kring komt geen afval voor?
Thans overgaande naar het maatschappelijk werk, moet
de nadruk er op gelegd worden, dat het leger dit niet afscheidt van het geestelijke, want ook hiervan is bekeering
van menschen het eenige doel. Hieromtrent heeft W.
$ooth de uitdrukking gebruikt: Een hongerige maag heeft
geen ooren, ik wil mij richten tot de magen om de ooren
te openen.
Voor het geestelijke werk behoefde hij niet ver buiten
het leger te gaan om dit te kunnen financieeren, maar
voor het maatschappelijke en de uitbreiding hiervan had
hij de hulp van de hoogere standen noodig, en daarom
schreef hij het boek „In Engelands donkerste Wildernissen", dat veler oogen geopend heeft voor de ellendige toestanden in Londen, en dat een collectebrief was aan de
rijken. Dit geschiedde in 1890.
Toen was het maatschappelijk werk reeds jarenlang beoefend, maar nog niet op de groote schaal, waarop het
noodig was en waarop de generaal het wilde brengen.
Daarom kon hij in genoemd boek schrijven over hetgeen
hij gedaan, en welken zegen God hierop gegeven had. Dit
boek sloeg in — de generaal had de hoogere standen
voor zijn werk gewonnen, en niet alleen de hoogere standen, maar zelfs ongeloovigen en vrijzinnigen, die zich
vroeger met spot van het leger afkeerden. Dezulken hebben met de overheidspersonen van dien tijd of de eere aan
het leger gegeven, die het toekwam. Het is door het maatschappelijk werk een macht geworden, waarmede de satan
en de wereld te rekenen hebben.
De generaal had het plan om de menschen van de groote
steden, die aan alles gebrek hebben, op te nemen in toevluchten en werkplaatsen, om op het land industrieele en
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landbouwkolonies te vestigen voor hun verdere vorming, eri
een groot stuk land te koopen voor hen, die zoover gevormd waren, dat zij op eigen beenen konden staan, opdat
zij daar met hun gezinnen in hun eigen woningen zouden
kunnen leven. Wij zullen zien in hoeverre hij hierin geslaagd is.
Uit het werk voor gevallen meisjes te Londen, dat het
begin was van den maatschappelijken arbeid, is veel meer
werk voortgekomen. Daar onder vrouwen zedeloosheid
dikwijls met drankzucht gepaard gaat, en men bemerkte,
dat overigens fatsoenlijke vrouwen aan drankzucht leden,
richtte men niet alleen toevluchten voor gevallen meisjes, maar ook voor drankzuchtige vrouwen op. Ook toevluchten voor meisjes en vrouwen, die geen onderkomen
hadden, werden gesticht. Vrouwen, die het vooruitzicht
hadden, dat zij in het kraambed niet of slecht verzorgd
zouden worden, konden komen in een tehuis, en kinderen,
die onbeschermd waren, werden in een kinderhuis opgenomen.
Voor werkloozen werd een bureau voor werkverschaffing ingericht, en in werkplaatsen werden zij, die wel, en
zij, die geen vakkennis hadden, aan het werk gezet.
In Engeland werd in het dorp Hadleigh 1500 bunder woeste
grond aangekocht. Dit verwekte een storm van verontwaardiging bij de bewoners van dat en de omliggende
dorpen, omdat men daarheen het slechtste yolk wilde zenden, en de landbouwkundigen schudden over dezen koop
het hoof d, want zij meenden dat het ontginnen van dien
armen en drogen grond onbegonnen werk was. Maar thans
toonen daar bloeiende boomgaarden, goudgeel graan, vele
soorten hoenders in het hoenderpark en vette varkens in
hun hokken, dat geloof in God, goed beleid en arbeid veel
vermogen.
Voor hen, die een laag loon verdienen en hiervan slechts
sober kunnen leven, is in Londen een gaarkeuken van het
leger, waar men voor weinig geld een middagmaal kan bekomen, waarvan duizenden elken dag gebruik maken.
Wie worden in deze toevluchten en kolonies opgenomen,
en hoe komen zij daar? Het zijn menschen, die geboren
zijn met neiging tot misdaad en onzedelijkheid, of die door
valsehe vrienden medegesleept zijn op den weg van ongerechtigheid en zinnelijkheid, of die door anderen bedrogen en uitgemergeld zijn en uit wanhoop het jeneverglas aan de lippen gezet hebben, of die in de geheele
wereld geen mensch hebben, die hen liefheeft of voor hen
zorgt.
De officieren en soldaten zochten hen op de donkere
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plaatsen van Ile steden en het platte land, aan de landingsplaatsen van de schepen en bij de poorten van de gevangenissen. Maar niet dadelijk, wanneer zij daar aangesproken
werden, wilden zij gebruik maken van hetgeen hun geboden werd; nog dieper moesten zij dikwijls vallen, eer het
leger vat op hen kon krijgen
In de landen waarheen het leger ging met de blijde
boodschap des heils, heeft het ook zijn maatschappelijk
werk gebracht, om hierdoor gevallenen op te heffen en tot
Christus te brengen. In Nederland is het aangevangen in
den strengen winter van 1890—'91, toen in Amsterdam de
menschen, die in wagens en onder viaducten sliepen, doodgevroren gevonden werden. In de lokalen van - het leger
werden de dakloozen verzameld en van warm drinken en
een strooleger voorzien. Men had echter de zalen noodig
voor de bijeenkomsten, maar kon die menschen niet weer
de straat opzenden, waarom een toevlucht voor hen ingericht werd. Thans heeft het leger in ons land zes zulke
toevluchten.
In 1895 werd te Lunteren 77 bunder heidegrond aangekocht om daarop een Landkolonie te vestigen. Men begon
met 25 verpleegden. In de eerste jaren ging het niet best,
maar vanaf 190o, toen brigadier F. Stel aan het hoofd daarvan kwam te staan, heeft de kolonie zich onder zijn vakkundige leiding tot een groot landbouw- en warmoezeniersbedrijf ontwikkeld.
Ook hier worden maatschappelijke schipbreukelingen,
gewezen misdadigers en allerlei onguur volkje verpleegd.
De lief de is zelfs zoover gegaan, dat men ook de allerslechtsten opnam, van welke men bijna vooruit wist, dat
zij voor geen verbetering vatbaar waren. Dezen hebben zich
in Lunteren slecht gedragen, zoodat de bevolking van die
plaats de kolonie met onvriendelijke oogen ging aanzien.
Maar thans neemt men zulken niet meer op en is de goede
verstandhouding met de dorpelingen hersteld.
In Naarden is een kinderhuis, en vandaar uit worden de
jongens naar het jongenshuis te Amersfoort en de meisjes
naar het meisjeshuis te Maarssen gezonden. De verpleegden in deze huizen zijn voogdijkinderen, halve weezen en
kinderen, die in hun eigen gezin niet opgevoed kunnen
worden.
Het werk van vrouwen voor vrouwen is in Den Haag
begonnen. Daar is in een van de minste buurten een barmhartigheidspost, welke door twee vrouwelijke officieren
bestuurd wordt. Dezen konden meer doen dan de politie, die zich daar niet durfde wagen. De officieren betraden de huizen, verpleegden de zieken, verzorgden de
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kinderen, hielpen de oudjes en verkondigden intusschen
het evangelie. In navolging hiervan zijn zulke posters in
nog enkele groote plaatsen gesticht.
In Amsterdam en Den Haag zijn reddingshuizen voor
meisjes, die gevallen zijn of in gevaar verkeeren om te
vallen, en in Rotterdam is een moederhuis, waarin ongehuwde vrouwen hun bevelling kunnen afwachten en dan
met hun kleinen verpleegd worden. Nog kan vermeld
worden, dat het reclasseeringswerk van het leger hier
te lande uitnemend is ingericht.
Men moet niet denken, dat de menschen die in de maatschappelijke stichtingen opgenomen worden met godsdienst en bekeeringspogingen achtervolgd worden. Met
hen worden elke week enkele bijeenkomsten en bidstonden
gehouden, tweemaal per dag een bijbelgedeelte gelezen en,
wanneer een gebeurtenis of het gesprek er toe leidt, de
godsdienst naar voren gebracht en dan wordt getracht
naar de diepte of te steken.
Is het maatschappelijke werk geslaagd? Zeer zeker.
Hierdoor zijn zielen voor Christus gewonnen, en wel uit
de onderste lagen der maatschappij, die door de kerk niet
bereikt worden.
De annalen van het maatschappelijk werk verhalen van
misdadigers, die meer dan de helft van hun leven in de
gevangenis hadden doorgebracht, van diefachtige menschen,
van moordenaars en van diepgevallen vrouwen, die in de
stichtingen van het leger naar den voet van het kruis geleid werden en uitgegaan zijn om anderen te redden. Maatschappelijk zijn er velen terecht gekomen en dezen leiden
thans ver van de plaats, waar zij zondigden, of op de plek
waar zij tot bekeering gekomen zijn, een nieuw leven.
Helaas zijn er ook, die weer teruggevallen zijn in hun
vorig zondeleven en die als onverbeterlijk weggezonden
werden.
Slechts twee feiten deel ik mede om het maatschappelijke
werk en de vrucht ervan te laten zien. In een asyl voor
vrouwelijke drankzuchtigen werd een zevenentwintigjarige dame gebracht, die schitterende examens in de klassieke letteren had afgelegd, maar aan overgeerfde drankzucht leed. Zij gaf hieraan toe, verliet haar familie en werd
in een toestand van vervuiling en verdierlijking teruggevonden. In het asyl werd zij gereinigd en enkele maanden
verpleegd en daarna aan haar familie teruggegeven. Als
huishoudster van haar broer heeft zij zich goed gehouden.
Een meisje van circa dertien jaar woonde in bij een man,
wiens zorg voor haar twijfelachtig was. Twee vrouwelijke
officieren namen haar tot zich, maar het kind moest nog
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elken avond verkleed als jongen zingen in een caféchantant, omdat de officieren haar niet inecns los konden
maken van het contract, dat haar pleegvader met den caf échantanthouder gesloten had. Een der officieren ging 's
avonds met haar mede om een wakend oog over haar te
houden, zelfs in de kleedkamer waarin de zangers en zangeressen zich moesten verkleedden, waardoor uitkwam, dat
zij onder haar bovenkleeren slechts een stuk van een manshemd droeg.
Onderwijl men haar vertelde van Jezus, zeide zij : „Ik
heb nog nooit van dien mijnheer gehoord." Later, toen zij
een betrekking in een koffiehuis had, gaf zij eens de moeder van het meisjeshuis als geschenk twee tinnen lepels
onder het uitspreken van de woorden : „Dit heb ik voor u
meegebracht, zij zijn nog geheel nieuw, en niemand zal ze
missen, want in het koffiehuis zijn er nog genoeg. Vindt
u ze niet mooi?" Zij kende geen onderscheid tusschen het
mijn en dijn. Toch is zij door het leger een goed lid van
de maatschappij geworden.
Omtrent de interne aangelegenheden en de organisatie
van het leger valt het volgende te zeggen.
In Londen is het Internationale Hoofdkwartier gevestigd, waar, onder de onmiddellijke leiding van den generaal, de chef van den staf zijn scepter voert. Deze heeft
ongeveer 300 helpers. Het werk is verdeeld over 15 departementen of afdeelingen en van hier uit wordt de arbeid
over de geheele wereld bestuurd en geadministreerd.
De legervorm heeft het voordeel, dat de leiding in een
hand is en dat de generaal zich een staf van hoogere officieren kan vormen, om met hem het werk te leiden.
Iedere soldaat en officier kan hooger opklimmen.
De generaal weet door rapporten, het uitzenden van vertegenwoordigers en door zelf inspectiereizen te maken, hoe
het met het leger en het werk staat, terwijl hij door
geschriften, orders en reglementen, door de aanstelling
van hoogere of ficieren en het beheer van de eigendommen
des legers alle bestuursmacht heeft. De Hooge Raad van
het leger kan den generaal, wanneer deze zich misdraagt
of zijn plichten niet meer kan waarnemen, ontslaan en
een opvolger kiezen. Anders benoemt de generaal zelf zijn
opvolger.
Na den generaal is de chef van den staf de hoogste officier. Deze leidt de zaken van het Internationale Hoof dkwartier en vervangt den generaal bij diens afwezigheid.
In elk land, waar het leger werkt, wordt vanuit een Territoriaal Hoofdkwartier de arbeid geleid, dat voor Nederland is gevestigd te Amsterdam. Daar zetelt de Ter-
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ritoriale Bevelhebber, die Commissioner, Lieut.-Commissioner of Kolonel is, en voor het administratieve werk
bijgestaan wordt door den chef-secretaris.
De territoriale bevelhebber stelt in zijn land de lagere
officieren aan, maakt inspectiereizen, beheert de financien
en houdt zich van den stand van het werk op de hoogte
door kennis te nemen van de ingekomen rapporten en brieyen, De chef-secretaris is zijn eerste helper en zijn plaatsvervanger, indien hij afwezig is. Alle brieven aan den territorialen bevelhebber, behalve die aan hem persoonlijk gericht zijn, gaan door de handen van den chef-secretaris,
die er kennis van neemt, waarna hij ze met zijn aanwijzingen ter afdoening aan de afdeelingen geeft.
De stafofficieren hebben den rang van Majoor, Stafkapitein, Adjudant en Ensign. Hun benoeming of bevordering geschiedt door den territorialen bevelhebber en moet
door het internationale hoofdkwartier worden goedgekeurd.
Zij worden gebruikt voor hoof den van afdeelingen, divisies en stichtingen.
Onder den territorialen bevelhebber werken in gedeelten
van het land divisieofficieren, aan wie de leiding van een
aantal korpsen is opgedragen. Zij vooral moeten den strijd
om zielen leiden en zich daartoe bemoeien met de velden plaatselijke officieren, terwijI ook het leiden van samenkomsten hun opgedragen is.
Onder hen werken de veldofficieren, die de kern van
het leger vormen. Deze kunnen den rang van Adjudant,
Ensign, Kapitein en Luitenant hebben. De hoogste in
rang zijnde officier in een korps is daarvan bevelvoerend
officier en wordt bijgestaan door een luitenant, die bij
gebleken geschiktheid door hem voor bevordering wordt
voorgedragen. Na die bevordering mag hij of zij in het huwelijk treden.
Voor hun korpsen zijn de veldofficieren de afgezanten
van God en de leiders, maar tevens ook de broeders en
vrienden van de soldaten. Zij moeten voorbeelden zijn voor
alien, die met hen in aanraking komen, en al hun kennis
en kracht moeten zij gebruiken om zielen te redden. De
meeste officieren houden zich aan deze regels, en het komt
weinig voor, dat zij wegens wangedrag of onzedelijkheid
ontslagen moeten worden.
Het leger zorgt goed voor zijn officieren. Zij genieten
drie weken per jaar vacantie, rusthuizen staan voor de
rustbehoevenden open, voor hen en hun weduwen zijn pensioenfondsen opgericht en, wanneer zij hun best doen en
toch hun salaris niet kunnen bekomen, worth dit door het
hoof dkwartier aangezuiverd.
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Maar zij hebben zwaar werk en staan onder strenge tucht.
Zes of twaalf maanden blijven zij in een korps werkzaam
en worden dan naar een ander verplaatst. Zij moeten bijeenkomsten leiden, huisbezoek doen, Strijdkreten verkoopen, administratie voeren, rapporten inzenden, zich voorbereiden voor de toespraken, die zij zullen houden, hun
kamer in orde houden en voor eten zorgen. Wanneer de
officieren vrouwen zijn, valt het hun gemakkelijk beide
laatste werkzaamheden te verrichten, maar indien het mannen zijn, kost hun dit in den beginne veel hoof dbrekens.
Uit de rapporten moet blijken, wat de officier deed,
waar hij geweest is, met hoeveel personen hij sprak en
zelfs hoeveel maal hij gebeden heeft. Hun is de plicht
opgelegd om, wanneer zij eenige ontrouw bij een hooger
of lager geplaatst officier opmerken, hiervan bericht te
geven aan het territoriale hoofdkwartier, maar voordat tot
dit uiterste overgegaan wordt, kunnen en moeten zij elkaar eerst vermanen. Aldus kunnen zij gemakkelijk straf
oploopen, die bestaat in rangverlaging, verplaatsing naar
een minder korps of ontslag.
Aan de officieren is het slechts geoorloofd uit het leger
te treden, waneer zij niet krachtig genoeg of onbekwaam
zijn om hun arbeid te verrichten. Toch zijn velen het leger
uitgegaan wegens huwelijk, om hun positie te verbeteren
of omdat zij niet langer de inzichten van het leger deelden.
De salarissen voor de hoogere officieren worden getrokken uit de procentsgewijzi stortingen der korpsen van hun
inkomsten, en een gedeelte van de opbrengst der zelfverloocheningsweek. De veldofficieren genieten een salaris,
hetwelk door het territoriale hoofdkwartier is vastgesteld,
en bovendien vrij wonen en eenige winst van den verkoop
der legerbladen. Zij mogen geen geschenken aannemen.
Dit is wat in de order staat, maar de werkelijkheid is
anders. Het geld, dat noodig is om dingen te koopen die
zonder geld niet verkrijgbaar zijn, komt er voor hen, maar
dikwijls worden zij bij hun soldaten ten eten genoodigd.
Toch kunnen zij b.v. hun ontbijt niet buitenshuis gebruiken, maar dan is dat in hun kwartier dikwijls sober. Zij
lijden echter geen gebrek, want dit laat geen enkel korps
toe, maar wel is het leven van de veldofficieren een leven
van ontbering. Zij dragen dit om Christus' wil.
Toen W. Booth in den eersten tijd van het leger officieren noodig had, leidde hij hiervoor personen op, die hij
uit kroegen en bordeelen gehaald had, maar thans wordt
dit weinig meer gedaan en moet aan zwaardere eischen
dan toen voldaan worden om den officiersrang te verkrijgen. Er zijn officieren, die,,zonder de mindere rangen
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doorloopen te hebben, ineens in de kweekschool tot off icier gevormd zijn, maar de meesten zijn eerst bezoekers
of bezoeksters der samenkomsten geweest.
Wanneer zij daar bekeerd worden, wordt getracht hen
eerst recruut en daarna soldaat te maken. Als zoodanig
nemen zij een werkzaam aandeel aan den arbeid van het
leger, en wanneer het jonge menschen zijn, worden zij als
korpscadetten gevormd tot kandidaten, en bij gebleken
geschiktheid worden dezen in de kweekschool opgenomen
om tot veldofficier opgeleid te worden.
Daar wordt hun onderricht gegeven in het leiden van
samenkomsten, het besturen van korpsen, bijbelsche geschiedenis, de leerstellingen, orders en reglementen van
het leger en in vele andere kundigheden. Men legt nadruk
op de verstandelijke ontwikkeling, maar de geestelijke ontwikkeling is hoofdzaak, want het doel is hen tot visschers
van menschen te maken.
Er is in de korpsen een groote verscheidenheid van
plaatselijke officieren met verschillende titels, die wij hier
niet zullen opsommen, omdat zij in werkelijkheid alleen
maar in de groote korpsen bestaan. Maar in het kleinste
korps vindt men in elk geval een Secretaris, een Penningmeester, een Korps-Sergeant-Majoor, een JongeliedenSergeant-Majoor en een of meer Wijk-Sergeants. Zit
worden door den bevelvoerenden off icier opgeleid,
en aangesteld in samenwerking met dendivisie-officier. De wick-sergeants leiden de wijkbijeenkomsten
der soldaten, die meestal in de woning van een hunner
gehouden worden, en waar ook personen, die heilbegeerig
zijn, kunnen medegebracht worden. Vat de overige genoemde plaatselijke officieren doen, blijkt uit hun titels.
Het geheele leven van degenen, die tot het leger behooren, is gereglementeerd. Het leger, de zorg voor hun eigeq
ziel en lichaam en het bekeeren van anderen, zijn de dingen, die altijd in het oog gehouden moeten worden ten
bate van de uitbreiding van het Godsrijk.
Een officier moet altijd, wanneer hij in het openbaar
verschijnt, en elke soldaat, wanneer hij voor het leger
werkzaam is, de voorgeschreven uniform dragen. De kinderen van de soldaten en officieren en die, welke zij onder
hun bereik krijgen, moeten zoo worden opgevoed, dat zij
naar bekeering streven en ook bruikbare krachten kunnen
worden voor het leger. De mannelijke officieren en soldaten moeten trachten met vrouwelijke te huwen en hun
huwelijk in een legersamenkomst laten inzegenen.
In het huiselijk leven moeten zij een voorbeeldig leven
leiden en zichzelf met alles wat zij hebben ter beschikking
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van het leger stellen, de samenkomsten getrouw bijwonen,
de lectuur van het leger trachten te verkoopen en alles
doen wat strekken kan om zielen voor Jezus te winnen.
Zij hebben ook kennis te nemen van alle legerlectuur en
van alle andere lectuur, die strekken kan om hen godsdienstig en verstandelijk te ontwikkelen. Door allerlei regels wordt hun gezegd, hoe zij de heiligmaking moeten najagen.
Nog tijdens zijn ziekte moet de heilsoldaat denken aan
de bekeering van anderen, en wanneer hij sterft is hij bevorderd tot heerlijkheid. Dan dus geen rouwkleeding en
gesloten luiken, maar een begrafenis en een gedenkdienst,
die dienstig kunnen zijn tot bekeering van hen, die nog in
de zonde leven.
Thans rest ons nog de financien van het leger te bespreken. In verschillende landen is volgens hun wetten vastgelegd, dat de generaal de wettige beheerder is van alle
gelden en eigendommen van het leger. Het heeft in eigendom verschillende zalen en kolonies, van welke sommige
nog bezwaard zijn met hypotheek of gehuurd worden, Voor
de zalen moet door de korpsen huur betaald worden, onverschillig of zij eigendom van het leger of van anderen
zijn, waardoor het leger onbezorgd omtrent zijn eigendommen zijn kan.
Het heeft zelf een Bank in het leven geroepen, waarop
de departementen en particuliere inleggers hun gelden
kunnen zetten, welke werkt als een gewone bank. Het heeft
ook een Brand-assurantie, waarbij al zijn eigendommen verzekerd zijn en waarbij ook particulieren de hunne kunnen
verzekeren. Zijn Levensverzekering werkt voor officieren,
soldaten en anderen als alle andere van deze soort. Door
deze maatschappijen wint het veel rentebetalingen uit en
heeft het altijd geld in voorraad.
Hiernaast heeft het een Handelsdepartement, hetwelk
verkoopt : uniformen, kleedingstukken, literatuur, muziekinstrumenten, kantoorbehoeften, thee, galanterieen, enz., terwijl het ook een drukpers heeft. Dus ook dit departement,
dat in elk land een afdeeling heeft, is er ten bate van de
financien. Het maakt veel winst, die aan het geestelijke
werk ten goede komt.
De inkomsten van elk plaatselijk korps bestaan in het patronengeld. Dit is het wekelijksch offer, dat elke soldaat
in een enveloppe aan den wijk-sergeant afdraagt. Verder
uit de collecten der bijeenkomsten en de giften van vrienden buiten het leger. Hiervan moeten allereerst betaald
worden: huur voor het lokaal, water-, licht- en brandstoffengebruik, administratiekosten en de bijdragen aan den
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divisieofficier. Op dezen punten mogen geen schulden gemaakt worden. Het overblijvende van de inkomsten wordt
als salaris aan de officieren ter hand gesteld, en is er meer
dan het voile salaris, dan worden hiervan arme korpsen
ondersteund.
V ooral in de zelfverloocheningsweek wordt veel geld
bijeengebracht. Dan ontzeggen de officieren en soldaten
zich allerlei dingen en leven vrijwillig in ontbering. Wat
zij anders ten koste leggen aan de dingen, die zij in die
week opofferen, storten zij in het fonds. Bovendien gaan
zij daarvoor huis aan huis collecteeren. Zij maken dan een
dubbelen gang, want eerst brengen zij circulaires rond en
eenige dagen later komen zij met het busje om een gave
te ontvangen. Vroeger zijn zij hierbij dikwijls onheusch
bejegend, maar heden geschiedt dit niet zooveel meer, doch
allerlei praatjes omtrent de bestemming van het opgehaalde
geld maken, dat de oogst niet zoo groot is als hij wel zijn
kon.
Iedereen uit het leger doet dan zijn best zooveel mogelijk
bijeen te brengen. Dat is, om een uitdrnkking van den eersten generaal te gebruiken, het raken van de schijf. Hieromtrent is het volgende voorval te mooi om het onvermeld
te laten. In Engeland ging een hooggeplaatst officier in
de zelfverloocheningsweek collecteeren en kwam bij een
vischhandelaar, die zeide dat hij geen geld had. De officier
geloofde dit niet en sprak daarover, waarop de vischhandelaar zeide: „Neem die kist met visch, verkoop die, en
het geld moogt ge dan houden, en dan zal ik gelooven dat
uw godsdienst iets beteekent." De officier handelde naar
deze woorden en deed daardoor den vischhandelaar verbluft staan.
Maar in die week behoeven de officieren toch niet te
vasten. Want ieder weet, dat zij dan vooral zichzelf verloochenen ; daarom is men bang, dat zij armoede zullen
lijden, en hierom overladen de bezoekers der bijeenkomsten en de vrienden hen met taartjes, paling en andere
lekkernij en.
Het geld, dat in die week verzameld wordt, komt voor
een deel ten goede aan den arbeid in het land waar het
gecollecteerd wordt; het andere deel, voor Nederland de
helft van de netto opbrengst, wordt gestort in de kas van
het internationale hoofdkwartier en gebruikt voor het
zendingswerk.
Verder krijgt het leger zijn inkomsten uit de Nationale
Aanvrage, waarvoor bij velen een gift gevraagd wordt, uit
de opbrengst van het Oogstfeest, uit de Nieuwjaarsaanvrage, die gehouden wordt door een ijzeren pot op de
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drukke verkeerscentra van de groote steden neer te zetten,
waarbij een officier de wacht houdt en waarin men zijn
gave kan werpen, en van de Hulpvereenigingen, die gevormd worden van personen, welke elk jaar een vaste gift
schenken.
Deze inkomsten worden beheerd door het territoriale
hoofdkwartier en dit besteedt ze voor de salarissen der
officieren, die daaraan werkzaam zijn, voor de opleiding
van officieren, rustoorden, pensioenfondsen, hulpverleefling aan zieke officieren, verschillende takken van arbeid
en voor de korpsen, die financiOele hulp noodig hebben.
De gelden die bij het internationale hoofdkwartier in-,
komen zijn: contributies, de opbrengst van de internationale hulpvereeniging en de zelfverloocheningsweek, de
winst van het handelsdepartement en giften met bestemming. Zij worden gebruikt om de officieren van het hoof dkwartier te salarieeren, de administratiekosten daarvan te
bestrijden en verder voor het werk waarvoor zij bestemd
zijn.
Indien in zeker land de inkomsten de uitgaven overschrijden, worden de overblijvende gelden daarvan door
het internationale hoofdkwartier bestemd voor het werk in
de landen, die niet in zulk een gunstige conditie verkeeren,
Het leger heeft nooit geheimzinnig met de gelden omgegaan. Alle inkomsten worden dadelijk geboekt, en van alle
uitgaven, zelfs van die, welke door den generaal gedaan
worden, moeten kwitanties overgelegd worden. Elk jaar
worden de boeken aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en een staat van inkomsten en uitgaven openbaar
gemaakt.
Toen in 1929 Bramwell Booth van zijn taak als generaal
door den hoogen raad ontheven is, omdat hij die wegens
ziekte niet /anger kon waarnemen, is de toenmalige chef
van den staf, Eduard J. Higgins, tot zijn opvolger verkozen.
Cinder hem gaat het leger met optimisme en groote toewijding aan Christus voort, in de lijn van den oprichter
zielen te zoeken onder het 't nieest van de kerk en den
godsdienst afgezakte deel van de volkeren, en onder blinde
heidenen; en juichend haalt het voile schoven van den
geestelijken oogst binnen.

IIOOFDSTUK 'XX.
ZEEMANSZENDING.
Wat worden door onze jongens de zeemansverhalen
gaarne gelezen ! Waarschijnlijk om het avontuurlijke, dat
daarin verhaald wordt. En dan bekruipt hun ook de lust
om zeeman te worden. Niet alleen omdat de zeeman in
verre landen komt, is hij een aantrekkelijk persoon, maar
ook als men hem op straat of aan boord van zijn schip
ontmoet.
Janmaat met zijn gebruind gelaat en vrijen oogopslag
trekt ons aan. Hij kan wel eens ruw uitvallen en dronken
langs de straat gaan, maar met dit al is hij goedhartig.
Wanneer er iets verschrikkelijks gebeurt, toont hij een
teer hart, en waar gebrek is, bewijst hij zijn mededeelzaamheid. Die bewijzen de zeelieden vooral, wanneer een hunner
gehuwde kameraden op het schip, ver van huis, sterft. Dan
verkoopen zij onder elkander de minderwaardige dingen
van den overledene voor buitensporig hooge prijzen, en de
koopers verkoopen ze nog eens, en dan worden er weer
fabelachtige prijzen voor betaald. De opbrengst van dien
verkoop wordt dan overgemaakt aan de weduwe. Zoo zorgen zij, dat deze met haar kinderen vooreerst geen armoede
behoeft te lijden.
Zelf hebben zij weinig levensbehoeften. Als hun kleeren
maar goed in orde zijn, zij hun pijpje kunnen rooken, en
aan den wal, een ieder op zijn eigen manier, zich kunnen
vermaken, zijn zij tevreden. Onder elkaar zijn zij, al vecht
de een wel eens met den ander, vast verbonden, waarschijnlijk omdat zij hetzelfde beroep hebben, en bovenal, omdat
zij alien in dezelfde gevaren leven. Zij staan aan wal
eenigszins als vreemdelingen tegenover de landrotten en
de ouderen hunner beschouwen dezen als een andere soort
wezens.
Zij zijn ook meestal op zee. Thans nog meer dan vroeger,
nu het lossen en laden van het schip vanwege de moderne
techniek niet veel tijd meer in beslag neemt. En 's zomers
en 's winters gaat thans de vaart door, terwij1 er vroeger des
winters veel minder schepen op zee waren dan des zomers.
Op zee is de zeeman in velerlei gevaren. Wel zijn de
schepen van thans op zichzelf meer zeewaardig dan die
van vroeger en laadt men ze doelmatiger, maar de stormen,
de over het schip rollende goiven, stranding en brand bedreigen hen nog maar al te veel.
Het zeemansleven is ook zwaar. De officieren hebben
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vee1 zorg, de matrozen zwaar werk op het dek, en het rtachinepersoneel inspannenden arbeid daar, waar de raderen
wentelen. In hun vrijen tijd houden zij zich soms bezig met
keuvelen of lezen, of vermaken zij zich met een gezelschapsspel, maar meestal liggen zij dan in hun kooi, want na
of loop van hun zware werkzaamheden verlangen ze alleen
daarnaar. Wanneer de reis lang duurt, komen de slechte
karaktertrekken bij hen boven en vertoonen zich de zwakheden huns gemoeds. Drankzucht, prikkelbaarheid en
zwaarmoedigheid en andere verkeerdheden komen dan aan
den dag.
Was de zeeman vroeger in den winter dikwijls thuis
en kon hij dan van het gezinsleven genieten, als thans een
reis een half jaar geduurd heeft, is hij vijf of zes dagen
aan wal, om daarna weer voor een aantal maanden weg to
gaan. Zoo ondervindt hij weinig van den vormenden invloed, die van de vrouw uitgaat, en verkeert hij meestal
onder mannen.
Omdat hij het grootste deel van zijn leven op zee is, gaat
hij zich een kosmopoliet voelen. Overal gevoelt hij zich
thuis, op een buitenlandsch schip neemt hij even gaarne
dienst als op een uit het eigen vaderland. De meeste zeelieden hebben een goeden makker, welke dikwijls niets eens
een landgenoot is. Na verloop van enkele jaren kan elke
zeeman eenigszins de Engelsche taal spreken en verstaan.
Zij mogen onder socialistischen of communistischen invloed zeggen, dat zij geen vaderland hebben, maar wanneer zij op reis naar hun land zijn en de kust hiervan in het
gezicht komt, gaat hun hart sneller kloppen.
De ongehuwden onder hen verliezen ten slotte hun tehuis en familie uit het oog. Hun ouders zijn overleden,
en met hun broeders en zusters komen zij steeds minder
in aanraking, en van dezen sterft ook de een na den ander.
Zoo worden zij zwervers in de wijde wereld. Maar wel hebben zij altijd een of meer goede vrienden aan den wal,
aan wie zij zich geven als zij niet op zee zijn. Voor sommigen hunner is het weggelegd, dat zij eenzaam moeten
sterven. Indien zij in een vreemde havenplaats ernstig
ziek worden, laat de kapitein hen aldaar naar een ziekenhuis brengen. Dan kan het voorkomen, dat men hen daar
niet verstaat en zij den dokter en de verplegers niet verstaan. En als de dood hen dan wegneemt, weet men niet wie
zij zijn, en niemand hunner familie hoort van hun sterven.
Maar al is het werk der zeelieden zwaar en al komt er
een donkere zelfkant aan hun leven, toch zijn zij niet
somber, maar vroolijk. En zij zien veel. Toch niet zooveel
als een buitenstaander meent. Op zee zijn zij, zooals wij
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straks opmerken, dikwijls onder in het schip, en wanneer
zij op het dek zijn, zien zij water en lucht en meer of minder dichtbij kusten van vreemde landen met haar planten.
groei en bewoonde plaatsen. Als zij een haven binnenvallen,
zien zij dikwijls niets dan een stukje havenplaats.
Zij worden daar opgevangen door degenen, die wat aan
hen verdienen kunnen, of kuieren eens rond — en gaan
van verveling een kroeg, bioscoop of zeemanstehuis in.
De belangstelling voor het vreemde gaat bij hen verloren.
Zij verdienen een hoog loon en kunnen hiervan op het
schip niet veel uitgeven. In de vreemde havens maken
sommigen, die daar gaan zwieren, al het geld op, dat zij bij
zich hebben. Maar als de haven van uitvaart bereikt is,
dan krijgen zij hun gage. Wanneer daar een schip, dat
er thuis behoort, in het gezicht komt, komen de houders
van de zeemanslogementen of hun gezanten in kleine vaartuigen naar het schip en beklimmen dit. Met handdrukken,
vriendelijke woorden en jenever worden de zeelieden door
hen naar het logement gelokt en daarin gehouden en afgezet, zoolang zij geld hebben, en dan daaruit geworpen.
In het boekje van Brusse : „Van of — tot aanmonsteren",
is geteekend, in welk slijk van zonde en ongerechtigheid
de zeelieden dan komen. Er moet echter bijgevoegd worden, dat dit boekje zooveel ten goede uitgewerkt heeft,
dat sommige van de toestanden, die hij daarin beschreef,
uit den weg geruimd zijn. Maar nog bestaat er voor de
zeelieden veel kwaads aan den wal. Van de eene kroeg
loopen zij dikwijls naar de andere, en dit in gezelschap
van vrienden en vrouwen, die het op hun geld hebben toegelegd. En zijzelf zijn geen will000ze prooi, maar gaan
op in de genietingen van den wal, want zij willen inhalers
wat zij op zee tekort zijn gekomen. Zij hebben geld in
overvloed, en willen dit uitgeven. Daarom gebeurt het dikwijls, dat de vrouw van een gehuwden zeeman slechts een
klein deel van diens gage krijgt, en dat de ongehuwden
dronken en zonder een cent op zak weer op hun schip
belanden.
Er komen knapen op het schip, die in een christelijk gezin opgevoed zijn en gewend waren aan het kerkgaan, die
met een bijbel in hun kist van huis gegaan zijn, maar
door gebrek aan zielszorg gaan zij den breeden weg op.
Wel sluiten de christenen, die op een schip zijn, zich bij
elkander aan, maar ook dezen zijn, wat de zielszorg betreft,
aan zichzelf overgelaten. Daarom kunnen zij zoo gemakkelijk verleid worden om in slechte dingen mede to doen.
De afval van den godsdienst onder het scheepsvolk is dan
ook schrikwekkend groot.
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Onder hen zijn weinig waarlijk godvreezende personen;
de meesten ontkennen, dat er een God leeft en regeert. Het
ongebreidelde leven in de havenplaatsen en het materialisme, dat door de vakbonden gepropageerd wordt, en
bovenal het gemis van geestelijke zorg hebben gemaakt,
dat dit zoo geworden is. Vloekende misbruiken de zeelieden den naam Gods, maar biddende roepen zij Hem weinig
aan.
De gevaren van het zeemansleven of de blik op het majestueuze van de bruisende golven of van de wijde spiegelgladde vlakte der stille zee doen het hart van den zeeman niet tot God keeren, en in den nood wordt er minder
door hem gebeden dan gevloekt. Maar wel maakt het machtige van de zee in haar bruisende beweging en in haar
vlakke stilte hem nog lang ontvankelijk voor godsdienstige
indrukken.
Mag er soms iemand spottend opmerken, dat Mazes zijn
wetten alleen voor de landrotten gegeven heeft, wanneer zij in zonden gevallen zijn en bedenken op welk een
slechte manier zij hun geld weggeworpen hebben, gaat hun
geweten zeggen, dat zij kwaad gedaan hebben. Soms kunnen met Gods hulp vrome ouders hun jongens en godsdienstige vrouwen haar mannen in het christen* gareel
houden, maar, zooals wij straks reeds lieten uitkomen,
op de schepen zelf wordt niets gedaan voor de zielen der
bemanning.
Vroeger was dit anders. Toen werd door de kapiteins
kerk gehouden aan boord en hierbij een preek voorgelezen
uit het preekenboek : „De godvruchtige zeeman". Ook gingen dan wel vlootpredikanten en ziekentroosters mede.
Des Zondags moet meestal gevaren worden, zoodat de
scheepslieden dan niet naar de kerk kunnen gaan, en ligt
het schip op Zondag stil in een buitenlandsche haven, dan
geeft het kerkgaan hun toch niets, want zij kunnen den
prediker daar niet verstaan. De kerk heeft de zeelieden
maar laten varen, zonder hun den veiligen weg naar den
hemel te wijzen.
Dit is geschied, terwij1 de zendingsijver in de kerk toegenomen is en de scheepvaart als een der belangrijkste
zaken in de wereld geldt, want landbouw, nijverheid en
handel hangen voor een groot deel van haar af. Zij is het
middel, waardoor vreemde landen en volken ontdekt zijn;
zij brengt verbinding tusschen volken, welke door den
oceaan gescheiden zijn, en door haar is het mogelijk zendelingen naar de blinde heidenen te voeren.
De personen, die door scheepvaart hun brood verdienen,
ziJn nog belangrijker, want ieder hunner heeft een ziel te
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verliezen. Hun getal is evenmin te onbelangrijk om hen te
verwaarloozen, want alleen onder de Nederlandsche vlag
varen ongeveer 16.000 zeelieden en io.000 diepzee-visschers.
Niet alleen in Nederland, maar ook in vele andere landen, die betrokken zijn bij de scheepvaart, is weinig ten
behoeve van de geestelijke verzorging der zeelieden gedaan. Wat in dezen geschiedt, kan samengevat worden in
het woord: zeemanszending. Zij is prediking van het evangelie door woord en geschrift, en hulpverleening in allerlei moeilijkheden aan het scheepsvolk.
De man, die hiermede begonnen is, was C. G. Smith, die
in 1781 nabij Londen geboren werd. Als jongen van vijftien jaar werd hij geplaatst op een Amerikaansch schip,
en spoedig hierna kwam hij bij de Engelsche marine. Weldra werd hij kadet en daarna bootsman. Om God of godsdienst dacht hij niet. Zoo maakte hij den zeeslag bij Kopenhagen mede. In het jaar 1803 strandde het schip, waarop hij diende, bij Plymouth, maar hij werd gered en kwam
in genoemde plaats in aanraking met Ds. Birth, die het
middel tot zijn bekeering werd. Daarop nam hij ontslag
als bootsman en ging onder leiding van Birth voor predikant studeeren.
Reeds toen ging hij de schepen, die te Plymouth in de
haven kwamen, bezoeken en daarop prediken. In 1807 werd
hij predikant te Penzance in Cornwallis, welke plaats hij
in 1814 verliet om veldprediker te worden in het leger van
den hertog van Wellington. Dit bleef hij een half jaar,
waarna hij in Londen ging wonen, van waaruit hij predikreizen ondernam en waar hij ten behoeve van de geestelijke
verzorging der zeelieden werkzaam was.
Toen hij predikant van Penzance was, arbeidde hij ook
daar onder de zeelieden en kwam zoo in aanraking met
personen van de Engelsche marine, die in Frankrijk in
krijgsgevangenschap gezeten hadden. Zij waren daar geestelijk verzorgd door een predikant, die daarbij gesteund
werd door een geloovig marineofficier, en hadden het
evangelie aangenomen en voortgeplant onder hun kameraden op hun eigen en op andere schepen, zoodat een geestelijke opwekking onder die zeelieden ontstond.
Ds. Smith wist hieraan nog meer uitbreiding te geven,
en ondertusschen wees hij in vergaderingen en door geschriften er op, dat de hand geslagen moest worden aan
de geestelijke verzorging van de zeelieden. Ook trad hij
in dezen organiseerend op, en werd hierbij door anderen
geholpen, zoodat in 1818 gesticht kon worden het Londensch Havengenootschap tot Bevordering van den Godsdienst onder de Zeelieden der handelsvloot,
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Verder heeft hij zeemanskerken, tehuizen voor zeelieden, asyls voor kranke en oude zeelieden gesticht, spaarkassen en fondsen ten behoeve van het scheepsvolk in het
leven geroepen, een zeer uitgebreide correspondentie met
zeelieden over hun geestelijke belangen gevoerd en zelf
een werkzaam aandeel in de zeemanszending genomen.
Voor dit laatste was hij vooral de man. Met zijn wegsleepende stem kon hij het hart van den meest goddeloozen.
zeeman beroeren en hem tot inkeer brengen. In 1862 is hij
gestorven.
Het genootschap, dat hij gesticht heeft, kreeg in 1833
een anderen naam en staat van dien tijd of bekend als :
Britsch- en Buitenlandsch Zeeliedengenootschap. Het
staat op een ruimen confessioneelen grondslag, zoodat verschillende kerkgenootschappen het steunen en heeft een
staf van ruim 200 predikanten, zendelingen en helpers in
dienst en werkt in ruim 200 havens, kerken, tehuizen en
leeszalen.
Onder Cromwell werden op de Engelsche handelsschepen
godsdienstige oefeningen gehouden aan de hand van het
officieele gebedenboek der Engelsche staatskerk. Dit werd
later door de Puriteinsche regeering afgeschaft en hiervoor een ander in de plaats gegeven. De gebeden hieruit
waren den zeelieden niet zoo sympathiek, zoodat de godsdienstoefeningen langzamerhand achterwege gelaten werden.
De Engelsche staatskerk wilde dit euvel verhelpen en
stichtte in 1825 The Mission to Seamen, om naast het reeds
bestaande genootschap zielszorg voor de zeelieden uit te
oefenen. Maar nog in 1856 zeide een Engelsche zeeman-:
„Niemand bekommert er zich om, dat wij als honden sterven." Dit greep de ziel van Ds. John Asley zoo aan, dat
deze het laatstgenoemde genootschap aanspoorde, om ook
in de buitenlandsche havens voor de zielen van de Engelsche zeelieden te gaan zorgen, wat het ook deed. Dit genootschap is op dit gebied het grootste in Engeland. Het
heeft ruim 30o personen in dienst, op 65 plaatsen in en
op 42 buiten Engeland werkt het ; 16o zeemanskerken en
58 vaartuigen heeft het tot zijn beschikking.
,
Een Engelsche vereeniging, die arbeidt onder de visschers op de Noordzee, is de Royal National Mission to
Deep Sea Fishermen. Deze heeft zeven stoomschepen in
haar dienst, die elk een predikant en een dokter aan boord
hebben om op visscherssche pen godsdienstoefeningen te
kunnen. houden, en de visschers in gevallen van ziekte en
verwonding te kunnen helpen. Ook heeft zij in eenige havenplaatsen, die veel door diepzee-visschers bezocht wor-
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den, twaalf zeemanstehuizen.
In 1843 is van Wesleyaansche zijde een Zeemanszending
opgericht, en in 1852 The Scottish Coast Mission. De laatste heeft elf, zendelingen, die de zeelieden aan boord van
hun schepen en aan land bezoeken en vergaderingen in de
tehuizen en op de schepen leiden. Voor de Engelsche oorlogsvloot heeft Miss Agnes Weston de correspondentie
tusschen de geestelijke leiders en de bemanning ingevoerd,
welke rijken zegen draagt. Verder is nog werkzaam van
Engelsche zijde de Seamen's Christian Friend Society,
welke voornamelijk ten behoeve van buitenlandsche zeelieden arbeidt in negen tehuizen, die in Engelsche havenplaatsen gevestigd zijn.
In Amerika is men in 1812 aan zeemanszending gaan
doen. In dat jaar werd te Boston een vereeniging gesticht,
die beoogde den zeeman geestelijk en zedelijk op te hef fen.
Zij liet daartoe op de schepen godsdienstoefeningen houden en traktaatjes verspreiden. In 1816 begon een predikant te New-York bidstonden voor zeelieden te houden.
De eerste zeemanskerk in deze stad dateert van 181g.
Eerst in 1828 werd het grootste genootschap op dit terrein in Amerika opgericht, n.l. The American Seamen's
Friend Society. In binnen- en buitenlandsche havens is het
werkzaam met zeemanslogementen, leeszalen, scholen, bibliotheken, spaarbanken en aanwervingsbureaux. In New-,
York heeft het een gebouw van dertien verdiepingen,
waarin de zeelieden lichamelijk en geestelijk verzorgd
worden. Daarin is zelfs een postkantoor te vinden ; boven
op het dak heeft de medische dienst zijn zetel, in de kelders worden de eigendommen van duizenden varende zeelieden bewaard, en een kapel is er aan verbonden, waarin
elken dag in verschillende talen het evangelie verkondigd
wordt. Verder is het ingericht voor logies, ontwikkeling
en ontspanning van zeelieden.
Nog veertien vereenigingen werken naast dit genootschap,
soms meer dan eene in een havenplaats , Er zijn ook bijzondere vereenigingen voor Duitsche, Noorsche, Deensche en
andere buitenlandsche zeelieden. Deze zijn opgericht door
Amerikanen, die oorspronkelijk tot die volken behoorden.
Te Hoboken, Riverstreet 334, is een Hollandsch Zeemanshuis, dat door de Chr. Ger. Kerk in N.-Amerika is opgericht en onderhouden wordt, en waarin Nederlandsche
zeelieden hun vrijen tijd kunnen doorbrengen. Daar vinden
zij Nederlandsche boeken en couranten, terwijl men hun
daar gaarne advies geeft en zoo noodig hulp verleent.
In Duitschland is Ds. F. M. Harms te Sunderland op
dit gebied begonnen. Hij bewerkte, dat de Duitsche zee-
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iieden, die in Engelsche havens waren, geestelijke verzoiging ontvingen. In 1885 richtte hij hiervoor een algemeen
comitê op. Later heeft het centraal comite voor inwendige
zending in Duitschland het yolk op de geestelijke nooden
van den zeeman gewezen, hetwelk zooveel vrucht droeg,
dat allerwege in binnen- en buitenlandsche havenplaatsen
voor het zieleheil van den Duitschen zeeman gezorgd
wordt. In 1895 is hiernaast nog een vereeniging met hetzelfde doel opgeri cht; in ongeveer 200 havenplaatsen arbeidt zij met 61 beroepsarbeiders en is in het bezit van
20 zeemanstehuizen.
De Scandinavische landen, waaruit reeds in den ouden
tijd de Vikingers voeren naar het warme zuiden en het
koude noorden, wier welvaart door hun Jigging van de
scheepvaart afhangt, en die tezamen circa 150.000 mannen
op zee hebben, zagen de zeemanszending het eerst van
Engelsche zijde in hun havens arbeiden. Pas in 1863 is
het eerste werk vandaaruit voor de eigen zeelieden begonnen. In dat jaar heeft Ds. C. Stor-Johann op een vacantiereis in Engeland voor Scandinavische zeelieden gepreekt
en daarna nog twee maanden vanwege de Zweedsche kerk
te Londen onder hen gearbeid. Hierna heeft hij het tekort
aan geestelijke zorg voor het scheepsvolk aan de gemeenten in Noorwegen bekend gemaakt, en hierdoor hulp verkregen om de Vereeniging voor de Verkondiging van het
Evangelie onder Scandinavische Zeelieden in het Buitenland op te richten. Deze vereeniging is gevestigd in Noorwegen en bemoeit zich in 22 plaatsen bovenal met zeelieden uit dit land.
Zweedsche predikanten hebben reeds in de achttiende
eeuw ten behoeve van de Scandinavische zeelieden in Londen gearbeid, maar Ds. Stor-Johann moest in 1868 nog de
Zweden gaan bewerken, opdat ook zij de zeemanszending
ter hand zouden nemen. Hierin mocht hij slagen. In het
begin dezer eeuw werkte de Zweedsche zeemanszending
in 21 binnen- en buitenlandsche havens. Candidaten in de
theologie worden als hulpkrachten uitgezonden, om in de
kerken en tehuizen van die zending werkzaam te zijn.
Ds. Stor-Johann heeft ook de Denen in het gareel geroepen voor de zeemanszending. De Deensche predikant
Ds. Kalkar werd dadelijk hierbij zijn helper en hun men
is met schitterend succes bekroond. De staat en de kerken
steunen het buitenlandsche werk der zeemanszending, dat
in zes plaatsen wordt uitgeoefend, maar het binnenlandsche moet door particulieren in stand gehouden worden.
Hiervoor arbeiden dertig personen. De Finsche zeemanszending is opgericht in 1875 en werkte in den aanvang
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deter eeuw in 18 buitenlandsche havens.
Nederland heeft voor zijn groot getal zeelieden minder
gedaan dan de hierboven genoemde landen. In 1864 werd
de Vereeniging tot Evangelisatie onder de Zeevarenden te
Rotterdam opgericht. Zij heeft een, en een tijdlang twee
evangelisten in haar dienst gehad. Thans is als zoodanig
werkzaam de heer W. van Weelden. Haar evangelisten
hebben veel christelijke lectuur onder zeelieden, binnenschippers en emigranten verspreid, godsdienstoefeningen
gehouden, gecatechiseerd voor mariniers en zeemanskinderen en ontelbare scheepsbezoeken gebracht. Het bestuur
heeft op het oogenblik geen Belden voor de aanstelling van
een tweeden evangelist, die zeer noodig is.
Door den Noorschen zeemanspredikant Ds. Th. Isaachsen is in 1893 de Zeemansbond in ons land opgericht, welks arbeid meer zedelijk en maatschappelijk
dan geestelijk is, maar die, naar de bedoeling van
den stichter, toch in handen van christenen is. Hij wil zeelieden in de gelegenheid stellen zich verstandelijk te ontwikkelen, hun huisvesting verleenen, de dienstneming op
de schepen regelen en zeemansfehuizen stichten. Twee
christelijke tehuizen zijn bij dezen bond aangesloten, dat
te Rotterdam aan den Veerhaven, waarin jarenlang door
den Rotterdamschen Waterschout, Jhr. S. B. Ortt, en zijn
dochters gewerkt is, en dat te Hamburg (Joh. Bollwerk 6).
Hij geeft ook het blad Zeewaarts uit, dat een evangeliseerende strekking heeft en onder de zeelieden verspreid
wordt.
In den loop der jaren zijn hier en daar in ons land nog
enkele tehuizen gesticht. Te Maassluis en Vlaardingen
zijn zij door de predikanten der Ned. Herv. Kerk opgericht. Te Vlissingen ging de stoot uit van een Engelschen
predikant. Te I jmuiden heeft Mej , M. van der Goes in i890
een geheel-onthoudersvereeniging onder de daar wonende
loodsen en zeelieden opgericht, welke zich aansloot bij
het Koning-Willemshuis te Amsterdam. Hiermede had zij
naar haar meening nog niet genoeg gedaan voor de zeelieden, en ging toen werken om in genoemde plaats een
zeemanshuis te kunnen stichten. Door vele christenen werd
zij gesteund, zoodat het gebouw er kwam en in 1894 in
gebruik genomen kon worden. Ook dit is een afdeeling
van het Koning-Willemshuis geworden.
Ons land heeft ook een hospitaal-kerkschip, genaamd
De Hoop, dat sinds r899, met een predikant en een dokter
aan boord, ten tijde van de haringvisscherij zich beweegt
tusschen de visschersschepen op de Noordzee. Zoo wil
men geestelijke en geneeskundige hulp verschaf fen aan de
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visschers, terwij1 zij op zee zijn. In Scheveningen bestaat
van Gereformeerde zijde de vereeniging Bethsaida, die
elk jaar twee predikanten uitzendt naar Lerwick, om daar
voor de Nederlandsche visschers geestelijk te zorgen.
Voor dertig jaar is door eenige Nederlandsche zeelieden
te Londen de Christelijke Nederlandrche Zeemansbond opgericht, die zijn zendeling, M. Brinksma, laat evangeliseeren op de schepen in de Theemshavens. Tehuizen gaan van
dezen bond niet uit. Onze tehuizen te Cardiff en Antwerpn moesten wegens gebrek aan financieelen steun gesloten worden.
De Nederlandsche regeering heeft vanaf 1913 den Zeemansbond met subsidies gesteund en de reeders gaan de
zeemanszending steeds meer waardeeren.
Een nieuw tijdperk voor de zeemanszending hier te lande
brak aan, toen Dir. S. B. Ortt op de conferentie voor Inwendige Zending te Doetinchem in 1913 een referaat hield
over Onze Zeeman en de Inwendige Zending. Hierbij was
tegenwoordig Ds. G. Vossers van West-Terschelling, die
hierdoor in het hart gegrepen werd, en in eenige artikelen
in De Nederlander het protestantsche Nederland aanspoorde om de zeemanszending ter hand te nemen. Daarna
schreef hij zijn werkje: „Zeemanszending", en trok ons
land door om met het gesproken woord aan het geschrevene kracht bij te zetten. Ook de Synode van de N.H.
Kerk zag den geestelijken nood der zeelieden en wees
hierop den kerkeraad der Amsterdamsche gemeente.
Deze benoemde een commissie voor zeemanszending,
welke in 1921 den heer J. Makkelie als Naar evangelist aanstelde. Deze vond zooveel werk in de haven
van Amsterdam, dat hij het niet meer alleen naar behooren
kon voibrengen, waarom nevens hem de heer J. M. Martens als evangelist werd benoemd.
• Beide evangelisten bezoeken de schepen, verspreiden
godsdienstige lectuur onder de schepelingen, bootwerkers
en schippers en bezoeken den zeeman ook in de logementen
en gasthuizen.
Uit de vertegenwoordigers van de hervormde, gereformeerde en Luthersche kerkeraden en het Leger des Heils
te Zaandam werd een commissie gevormd, welke in samenwerking met de hierboven beschreven Amsterdamsche
zeemanszending, de schepelingen van de Russische en
Noorsche houtschepen bearbeidt. Ook de Classis Rotterdam der N.H. Kerk heeft een commissie voor de zeemanszending benoemd, die voorloopig samenwerkt met de Vereeniging tot Evangelisatie onder de Zeevarenden.
Ds. L. D. Poot, Ned. Herv. Predikant te Amsterdam, die
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secretaris is van de Amsterdamsche commissie, heeft de
hierboven genoemde vereenigingen en de kerkeraden in de
havenplaatsen van ons land uitgenoodigd om op 1 Dec. 1926
zich te doen vertegenwoordigen in de kerkekamer van de
Kloosterkerk te den Haag, teneinde te beraadslagen hoe men
meer eenheid in het werk der zeemanszending in Nederland zou kunnen verkrijgen. In beginsel waren alle bezoekers dier vergadering hiervoor en daarom kon in Maart
1928 de Nederlandsche Zeemanscentrale gesticht worden.
Voorzitter hiervan is Prof. J. R. Slotema)er de Brune
en secretaris Ds. L. D. Poot te Amsterdam. Deze wil
een bond zijn voor den geestelijken en zedelijken arbeid onder de Nederlandsche zeevarenden, tehuizen oprichten in buitenlandsche havens, een zeemans dag- en
gebedenboekje voor zeelieden uitgeven en verder doen, wat
op dit terrein gedaan kan worden. In de centrale is opgenomen de door Ds. Isaachsen gestichte Zeemansbond met
zijn tehuizen te Rotterdam en Hamburg, die reeds hierboven vermeld zijn. Hij heeft in 1929 een tehuis gesticht te
Genua en te Londen in het leven geroepen de Dutch Sailor's Home Company Ltd., die in samenwerking met haar
het in 193o geopende zeemanshuis (adres : 6, The Circus,
Minocin) exploiteert, waarin ook gastvrijheid verleend
wordt aan den zendeling van den Chr. Zeemansbond, die
er, afgewisseld door den Hollandschen predikant, 's Zondagsavonds godsdienstoefening houdt.
Ook de Nederlandsche christenzeelieden gevoelen, dat
zij wat moeten doen tot steun van elkander en voor hun
makkers, die als zonder God daarheen leven. Zij zijn bezig
hiervoor een bond op te richten.
Wat het buitenland voor zijn zeelieden in Nederland
doet, is te zien in het Eckharthuis aan de Prinsengracht
te Amsterdam, dat uitgaat van de Bodelschwinghsche Z eemanszending in Duitschland, en waarin de heer J. Voss
arbeidt, ook in het tehuis van de British Sailors Society op
de Pieter de Hooghweg te Rotterdam, in het Duitsche
zeemanshuis, Haringvliet 54, Rotterdam, en in de Noorsche
zeemanskerk aldaar, die in 1914 door timmerlieden in Noorwegen gratis gemaakt is, waarvoor hun landgenooten het
hout geschonken hadden, en die door de Noorsche reederijen zonder berekening van vracht naar Rotterdam vervoerd
en door Noorsche werklieden is in elkaar gezet, zonder er
een cent aan te verdienen.
Jhr. Ortt heeft in 1904 berekend, dat er 55o zeemanshuizen in de geheele wereld waren. Dit getal is zeer zeker
thans veel vermeerderd. Vermelding verdient nog, dat de
zeemanszending niet alleen geestelijken in haar dienst
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beef t, maar ook geloovige zeelieden, die de eerstgenoemden helpen. Dezen kunnen in de roeiboot, waarmede de
schepen bezocht worden, zich beter redden dan iemand
van het land, en bij de zeelieden eerder aanraking vinden,
omdat zij tot het corps behooren. De geloovigen ander de
zeelieden zijn vrijwillige helpers bij dit werk, en trachten,
vooral op zee, door hun handel en wandel Christus als hun
Heiland te belijden.
Nu wij de zeemanszendingen langs gewandeld zijn, willen wij eerst nagaan, hoe de zeeman daartegenover staat.
De zeelieden zijn tegenover de landrotten wat achterdochtig geworden, omdat dezen hen dikwijls naar verkeerde
plaatsen brengen en het op hun geld toeleggen. Wanneer
zij dus met iemand van de zeemanszending in aanraking
komen, is hun eerste gedachte: waarom komt hij tot ons?
en ook doet hij het om voordeel van ons te trekken ? Men
kan alleen hun vertrouwen winnen door zich zoo liefderijk
en hartelijk mogelijk voor hen te toonen en niet over hun
geld te praten.
Wanneer men hen aan boord van hun schip wil bezoeken,
moet men niet bang uitgevallen zijn. Want met een roeiboot, die tusschen allerlei andere groote en kleine vaartuigen heengelaveerd moet worden, moet het te bezoeken
schip bereikt en dan langs een loshangende touwladder
beklommen worden. In voile zee gaat dit nog moeilijker.
Dan moet men op het zendingsschip het lief en het leed
van het zeemansleven doormaken, over de bruisende baren
met een boot op bezoek uitgaan naar een ander schip, dat
op de golven danst en dit vanuit die boot trachten te beklimmen.
Wanneer de mannen van de zeemanszending hun werk

bij de zeelieden beginnen, bemerken zij alras, dat velen
hunner van God en godsdienst weinig willen weten, en
hooren van hen, dat zij op zee niet godsdienstig kunnen
zijn. Wanneer een dronkaard onder hen eenige avonden
achtereen nuchter aan boord komt, om geen andere oorzaak
dan omdat zijn geld verteerd is, wordt hem spoedig door
de anderen gevraagd, of hij vroom geworden is. En indien
iemand van de zeemanszending eenige zeelieden, die bij
elkaar zijn, uitnoodigt om naar een godsdienstige samenkomst te komen, schamen zij zich voor elkaar om de uitnoodiging aan te nemen.
Bij hen moet eerst geestelijke hanger gewekt worden
door den Geest Gods en tevens door menschelijke middeem Hiervoor moet op hun gemoed gewerkt worden,
eri dan vallen velen nog wel mee. Zij mogen zich onver-

schillig omtrent den godsdienst houden en uit valsehe
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schaamte in tegenwoordigheid van anderen daarover zwijgen, toch is ook hun ziel van nature christin en hooren
zij wel gaarne een „goed woord". Hiertoe werken ook
mede, wat wij eerder reeds aanstipten, het majestueuze
van de zee en de stem van hun geweten.
Hierom moeten zij aangepakt worden daar, waar zij in
hun element zijn, n.l. op hun schip, en daarom zijn scheepsbezoeken van de personen der zeemanszending noodig en
zegenrijk. Maar zeelieden zijn op het schip meestal aan het
werk. Veel tact is noodig om daaronder even rustig met
hen te kunnen praten. De spot en de hoon moeten afgebeten warden, hetwelk door een woord van humor gedaan kan
worden, en men moet vooruit weten wat men zeggen wil
naar aanleiding van een scheepsvoorwerp, het werk dat
gedaan wordt of een voorval dat zich afspeelt.
Ik kan niet beter het scheepsbezoek teekenen dan door
een stukje daarover uit De Nederlander over te nemen.
De heer J. M. Makkelie schrijft:
Voor eenigen tijd geleden moest ik met twee zware
pakken lectuur langs een staande, steile ladder van
een hoogen Oceaanstoomer dalen. Doordat ik m'n handen
niet vrij had, was dit niet gemakkelijk. Een sympathiek
machinist bood de behulpzame hand.
„Laot urn begaon ; hij het 'n Laidsman bai zich ; 't is
toch 'n gelauvige ! ?" bulderde boven op het schip een ons
welbekend, z.g.n. communistisch tegenstander.
Ook hij kwam aan wal en weldra ontstond een gesprek
met hem. Als in een oogenblik waren er wel vijf en twintig
mannen bijgekomen. Wij zeiden hem ongeveer het volgende:
„Vriend, daar hebt gij in zeker opzicht volkomen gelijk
in. Het is te wenschen, dat gij ook Bien Leidsman leert
kennen. Arm is de mensch zonder Leidsman. En nu is
dit het droevige in U, dat gij zonder Leidsman, Herder,
Heiland zijnde, nog 'n triomfantelijke houding aanneemt,
alsof gij zoo'n handigen zet deedt ! Zou het niet wijzer zijn
om te luisteren naar dit lied:

Ga niet alleen door 't leven,
Die last is U te zwaar.
Laat Een U sterkte geven,
Ga tot Uw Middelaar!
Daar is zooveel te klagen,
Daar is zooveel geween,
En zooveel leed te dragen,
Ga niet alleen!
Zeker, gij hebt gelijk, dat ik, geloovige, den Leidsman
naast mij heb. Doch dit neemt niet weg, dat ik als verstan-
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dig mensch, mij heb vast te houden aan die ladder. Daarvoor heb ik mijn handen gekregen. Bovendien leven alle
menschen onder vast-heerschende wetten. Vallen en zinken wij beiden — U als z.g.n. on-, ik als geloovige — hier
in 't water, dan zijn wij beiden levenloos. Zoo ook met het
op- en neergaan van die scheepsladder. Wij alien hebben
de middelen te gebruiken en God niet te verzoeken. Allen
zijn en blijven wij verantwoordelijke schepselen !"
Zijn glorieuze houding was intusschen wel wat veranderd. 't Was ook niet prettig voor hem, zijn kameraden
spottend te hooren schertsen : „Nou Hein, weet je niks
meer, of heb je genoeg ! ?"
„Waarde vrienden, wij alien hebben wat meer ernst te
betrachten", zei ik verder. „Hebt gij alien wel eens diep
ingedacht, dat Jezus Christus Uw persoonlijke Heiland,
Herder, Leidsman wil wezen? Hebt gij wel eens Jezus tot
U laten spreken, door het lezen van een der EvangeliOn?"
Die ruwe, doch eerlijke kerels werden stil. Als groote kinderen pakten zij met hun door den zwaren arbeid vereelte
handen de geboden lectuur gretig aan, Ik mocht hun nog
spreken over de armoede van het leven zOnder, en den rijkdom met God. Dat 'n menschwaardig bestaan bestaat in
God te dienen.
'k Gaf ze alien de hand. Doch Hein 't eerst.
Wie 't meest gezegend was? Laat ik alleen dit zeggen:
ik-zelf niet 't minst.
De moeilijke arbeid werd hier Licht gemaakt.
Wij namen ons althans voor om nciOit meer te luisteren
naar : „onbegonnen werk", of : „ploegen op rotsen", of —
het afschuwelijke farizeesche —: „paarlen voor de zwijnen!"
Zoo'n schijnbaar ruwe tegenstander Icon wel eens den
zelfvoldanen uitspreker van bovengenoemde zinnetjes
voorgaan.
Zeemanszending met hare ootmoedig-makende moeilijkheden is daarom een arbeid met beschamend-makende mogelijkheden.
God maakt van vervolgers ook nu nog volgelingen!
Scheepsbezoek.
De heer J. Martens schrijft:
Hop ! Hoi! zoo roep ik. Hop hoi.... „Condor".
De roeier komt mij van den wal halen.
Denkelijk herkent de man mij, want als hij goed kan onderscheiden, wie ik ben, dan.... dan keert hij onmiddellijk
terug, alsof hij daarmede zeggen wil : Neen! dank je wel,

211

jou roei ik niet. Ik sta aan den wal en denk bij mij zelf :
ik wil en zal er op!
Is er geen gelegenheid om toch zonder roeier 't zeekasteel te bereiken?
Ja, daar ligt een houtschuit, verderop nog een, daarna
nog een andere, verder een Rijnaak ; en dan kan ik misschien via de houtschuit op den zeebodem komen.
Ik kruip onder de leuning door, maar — 't is mis, want
de of stand is nog te ver.
Nog maar eens op een ander punt geprobeerd. Hier ligt
een tjalk : van de eene kan ik op de andere klimmen, en
van deze laatste in de sloep springen; deze zit aan een
touw vast, doch dat touw blijkt juist lang genoeg, om op
de houtschuit te klauteren. Ik klem mij dan ook aan deze
vast en hijsch me naar boven, spring vervolgens van de
eene schuit op de andere, vandaar op de Rijnaak, en van
hier op 'n hoog met hout beladen schuit, waarvan de uitstekende planken mij tot een trap dienen, en nu kan ik de
touwladder grijpen.
Ik klim, echter met groote moeite, meezeulend een tasch
lectuur, naar boven, sla een been om de verschansing, en sta
nu eindelijk op het begeerde dek.
Een breed geschouderd, gespierd man staat voor mij :
„Wat moet je hier?" klinkt het barsch uit zijn mond.
„Mag ik den kapitein spreken?" — „Een kapitein houden wij er hier niet op na." — „Dan een van de stuurlieden?" was mijn antwoord.
„Ook dezen zijn hier niet ; wij zijn Communisten en erkennen geen gezag; de lading, het schip en al wat gij hier
ziet, is van ans."
„Wie stuurt hier dan?" „Dat doen wij allemaal". „Maar
man, dan zit ge met uw schip spoedig aan den grond".
„ja, maar ik weet wel, wat je hier komt doen, ik ken je
wel", was 't antwoord. „Wil ik je wat zeggen", en hij
noemt den naam aan Sodom ontleend, „Jij en al je dominees
kunnen...."
En in deze zoogenaamd communistische omgeving moest
ik Jezus Christus en dien gekruisigd prediken, en hun
aanzeggen, dat de mensch zondaar voor God is en dien
Christus noodig beef t.
't Gesprek wilde niet viotten.
Tot dat er een zegt : „Och! die Bijbel is een echt coatmunistisch boek."
„Zeer juist", antwoord ik. „Maar die Bijbel, dat is Gods
Woord, predikt een geheel ander Communisme dan gij.
Uw Communisme luidt : „Al het uwe is het mijne", maar
Gods Woord spreekt : „AI het Mijne is het uwe".

2I4
Een lang gesprek volgde.
't Slot was, dat men mij niet wilde terug roeien. Men
voegde mij kortaf toe: „Je ihoet maar zien, dat je er weer
af komt, zooals je er op gekomen bent."
Dit ging niet, daar de genoemde met hout beladen schuit
weg was gevaren.
Ik daalde de statietrap af en bleef wachten, tot een voorbijvarende roeier zoo vriendelijk was, mij in zijn sloep
over te nemen.
Was hier alles vergeefsch geweest?
Men zou denken van wel!
Toch, 'n paar dagen daarna, weer die boot passeerend,
riep men mij aan.
Het schip was dichterbij gekomen en makkelijk te bereiken. De „ouwe", die bij alter gratie de leiding had, was
naar stad om proviand in te slaan.
Nu durfde men vrijer spreken. Het ging alles in gebroken Duitsch bij deze Russen, en waarover? Over Gods
bestaan en voorzienigheid, over de waarde of onwaarde,
de kracht of onmacht van het Christendom, enz., enz. Een
vlot gesprek!
Graag werd allerlei „leeswerk" aangepakt.
Met een hartelijken handdruk nam men afscheid.
En ik werd teruggeroeid.... 1
Vergeefs?
Welneen!
De wind waait, waarheen hij wil ! Alzoo ook Gods Geest I
Met het scheepsbezoek staat de lectuurverspreiding in
nauw verband. Het is niet de bedoeling, dat de uitgereikte
lectuur dadelijk zal gelezen worden, maar later in den
vrijen tijd, als het schip in de haven ligt of op zee is. Dan
leest het scheepsvolk gaarne, om op de hoogte te blijven
van hetgeen in de wereld omgaat of om de verveling te
verdrijven. De lectuur, die uitgereikt wordt, geven de zeelieden aan elkaar door. Daar ook de secten en revolutionaire
partijen haar lectuur onder het zeevolk verspreiden, is de
uitreiking van christelijke lectuur hiertegen een doelmatig
tegenwicht.
Allereerst worden traktaatjes uitgedeeld, en de man, die
dit doet, zoekt uit zijn voorraad datgene, wat naar zijn
meening het best past voor den man, aan wien hij het
geven wil. ook bijbels worden verkocht of geschonken.
Wanneer de zeemanszendeling hiermede bezig is, komen
heel wat oude en nieuwe vragen aangaande dit boek over
de lippen der zeelieden, eensdeels om hun bijbelkennis te
luchten, anderdeels om hun ongeloof aangaande den bijbel
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uit te spreken. Ook kleine boekjes, die een geestelijke
strekking hebben, worden uitgedeeld. De meeste zeemanszendingen hebben leder haar elgen evangelisatieblad, om
te verspreiden.
De Amerikaansche vereeniging The American Seamen's
Friend zorgt, dat er bibliotheken op de schepen komen.
Zondagsscholen en particulieren zenden 4o dollars aan
deze vereeniging, waarvoor zij een kast, waarin veertig
boeken zijn, op een schip plaatst. Deze boeken behandelen:
godsdienst, geschiedenis, wetenschappelijke onderwerpen
en geheel-onthouding, terwij1 er ook verhalen bij zijn. Natuurlijk worden deze boeken stukgelezen of raken weg,
maar dan worden de bibliotheken voor de volgende refs
weer opgeknapt en aangevuld.
Wie zoo'n bibliotheek geschonken heeft, krijgt van tijd
tot tijd bericht hierover, waardoor Iiij met zijn schenking
kan medeleven en tot bidden om zegen daarover opgewekt
wordt. Die zegen blijft niet uit, want menige zeeman is
door lezing van zoo'n boek tot bikeering gekomen. Maandelijks worden circa 25 bibliotheken aan schepen medegegeven.
Zijn voor den zeemanszendeling de bezoeken op de
schepen moeilijk, in anderen zin zijn de bezoeken aan de
matrozenherbergen nog moeilijker. Want op het schip
staat de zeeman onder de tucht en kan daar niet doen wat
hij wil, maar in de matrozenherberg is hij vrij man en kan
daar den zeemanszendeling behandelen zooals hij wil. En
behandelt hij hem slecht, dan is dit zeer naar het genoegen
van den herbergier, want deze moet van die fijne lui niets
hebben. In een stil hoekje kan sours door den zendeling
wat met een gast gepraat worden, en verder kan hij lectuur uitreiken.
Wanneer de zeeman in een vreemde haven in het
ziekenhuis ligt, en daar niemand kan verstaan en van niemand bezoek krijgt, gevoelt hij zich vreeselijk eenzaam,
en dan begint hij daardoor ook wel eens te denken aan de
geestelijke dingen, die door hem verwaarloosd zijn. Een
lichtpuntje in zijn grijze eenzaamheid is het, wanneer
iemand van de zeemanszendhtg hem bezoekt, vooral als
deze hem in zijn eigen taal kan aanspreken. En deze brengt
gaarne zulke bezoeken, want dan is de zeeman vatbaar voor
de prediking van het evangelic en dankbaar voor het schrijven van brieven en stoffelijke hulp.
En als het sterven wordt, zorgt de zendeling, dat hij bij
het bed van den eenzamen lijder staat, behandelt hem als
een broeder, neemt zijn laatsten wil op, bidt met hem,

drukt na het sterven zijn oogen toe en maakt, dat hij 'en
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eervolle begrafenis krijgt. Door middel van deze bezoeken
worden goddeloozen bekeerd en verloren zonen op den weg
naar huis gebracht.
Vele zeemanszendingen hebben in buitenlandsche havens
zeemanskerken, waarin des Zondags door een predikant
het evangelie wordt gepredikt voor de zeelieden uit zijn
land, die daar zijn. Zulke predikanten doen verder alien
geestelijken arbeid voor hun Iandgenooten in die havens.
Wanneer een zeemanszending geen kerk, maar wel een
tehuis in een buitenlandsche haven heeft, worden hierin
godsdienstoefeningen gehouden voor de bezoekers. Dan
gaat het wat vrijer toe dan in de kerk, wordt er meer
gezongen en worden geloovige zeelieden wel eens in de
gelegenheid gesteld hun getuigenis te geven.
De zeemanstehuizen in de buitenlandsche havens zijn
uitnemende evangelisatiemiddelen. Maar dan moeten zij
zijn als een eigen woning voor den gehuwden man en als
een ouderlijk huis voor den jongeling. Dit wil men er ook
van maken, en ieder heeft zijn eigen nationaal karakter.
Sommige zijn groot en met eenige luxe ingericht en kunnen meer dan honderd gasten dag en nacht herbergen, terwijl andere zoo klein zijn, dat zij op den dag wel vijf en
twintig, doch 's nachts slechts vijf personen verblijf kunnen
verschaffen. Maar de kleinheid sluit de gezelligheid niet
uit; deze maakt het juist huiselijker. Aan de tehuizen zijn
gewoonlijk verhuurkantoren en spaarkassen verbonden, en
daar worden goederen en ingekomen brieven voor de varende zeelieden bewaard.
De vader en moeder van het tehuis maken daarvan, wat
er van te maken is, de moeder vooral. Deze zorgt, dat
alles knap en helder is en dat het gezellig is ingericht. Zij
tracht zich zoo te doen gelden, dat alle gasten haar als
=leder beschouwen en dat dezen als broers met elkaar
omgaan. De vader tracht de gasten van buiten of in het
tehuis te krijgen, voert de administratie en draagt
zooveel mogelijk tot de gezelligheid bij. Bij bijzondere gelegenheden komen andere dames om door lied en spel de
gezelligheid te verhoogen, hetwelk de zeelieden op hoogen
prijs stellen. De Kerst-, Paasch- en Pinksterdagen worden
waarlijk tot hoogtijden gemaakt, zoodat deze lang
in de herinnering blijven bij hen, die er dan zijn. Ook worden onder de leiding van den vader des zomers uitstapjes
gemaakt naar mooie streken in de omgeving.
Wanneer een schip binnenvait in een haven waar een
tehuis is, gaat de man van de zeemanszending zoo spoedig
mogelijk daarheen, om kaarten uit te reiken, waarop de
zeelieden uitgenoodigd worden in het tehuis te komen. Dit
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werk is niet alleen noodig om hen uit de handen van de
houders der zeemansherbergen te houden, maar in vele
havens ook, om hen of te doen zien van een gang naar de
ha7enbureaux der Communisten, alwaar ieder zeeman onderdak, ontspanning en propaganda voor den klassenstrijd
kar, vinden.
In de tehuizen wordt veel geestelijke arbeid verricht.
Muurteksten spreken daar tot hun gemoed ; door het voorlezen van bijbelgedeelten laat men God spreken, en de
christelijke levenswandel van den vader en de moeder is
den gasten tot een voorbeeld. Maar meer nog doen die gesprekken, waarin begonnen wordt bij iets uit het dagelijksche leven en die eindigen bij de geestelijke dingen. En
dan, als de zeeman weer naar zee gaat, dat laatste ontbijt,
dat laatste bijbellezen, dat laatste geestelijke woord en dien
laatsten handdruk, dat alies doet Christus leven voor zijn
oog. De zeelieden komen gaarne in de tehuizen, en deze zijn
voor velen tot een eeuwigen zegen.
Sommige zeemanszendingen hebben geen tehuizen, maar
leeszalen, die ook moeten dienen om de zeelieden uit de
kroegen te houden en hun goede ontspanning te verschaffen. In enkele kunnen zij ook logeeren, maar in de meeste is
hiertoe geen gelegenheid; zij zijn vriendelijk ingericht
en bevatten een schat van boeken op allerlei gebied, tijdschriften, couranten, atlassen, scheepsregisters, enz., welke
ten alien tijde van den dag voor iederen zeeman te krijgen
zijn. Ook is in de leeszaal of in een kamer daarnaast een
tafel, waaraan brieven geschreven kunnen worden, en die
veelal bezet is met een of meer personen. Hierbij wil de
man, die daar het beheer beef t, de zeelieden wegwijzer naar
den hemel zijn.
In deze leeszalen worden ook lezingen, lichtbeeldenvoordracht-, muziek- en zangavonden gehouden, waarhij
particulieren medewerken en men de zeelieden zelf ook
aan het woord laat komen. De meeste leeszalen worden na
verloop van tijd omgezet in tehuizen, omdat hierin de
geestelijke arbeid nog beter tot zijn recht kan komen.
De zeelieden, die niet in de tehuizen of leeszalen komen,
willen doorgaans nog eens goed genieten in de laatste
uren, voordat hun schip uitvaart. Dit genieten bestaat in
het verzwelgen van vele glaasjes sterken drank. Dronken
komen zij dan op het schip, en moeten, zooals zij zijn, hun
werk verrichten bij de uitvaart en op zee. Dat dit niet goed
gaat, spreekt vanzelf. Maar het ergste is, wanneer het pas
uitgevaren schip met een bemanning, die voor de heift
dronken is, door een storm overvallen wordt. Dan is er
geen houden aan, en gaat het schip naar den kelder.
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Om te voorkomen, dat dit geschiedt en dat het zuurverdiende geld niet aan drank uitgegeven wordt, en
omdat in den bijbel staat, dat een dronkaard het Koninkrijk Gods niet beerven kan, leggen de zeemanszendingen zich er op toe, de zeelieden tot geheel-onthouders te
maken. Ook hiervoor zijn de tehuizen goede middelen. Zoo
mogelijk worden geheel-onthoudersvereenigingen van zeelieden gevormd.
Ik zou, nu het werk der zeemanszending beschreven is,
nog kunnen verrnelden, hoeveel bijbels en traktaten worden
uitgedeeld, hoeveel scheeps-, herberg- en hospitaalbezoeken
worden gebracht, hoeveel personen de tehuizen en leeszalen
bezoeken en hoeveel duizenden guldens de verschillende
naties voor de zeemanszending uitgeven. Maar dit zou een
dorre opsomming van getallen worden. Laat mij volstaan
met de mededeeling, dat die getallen met veel cijfers geschreven moeten worden, waardoor het bewijs geleverd is,
dat de offervaardigheid hiervoor groot en dat dit werk niet
ijdel is. Hierbij moet ik echter voegen, dat ons Nederlandsche yolk te weinig hiervoor off ert.
Er worden vruchten op dit werk gezien, welke niet in
getallen zijn uit te drukken, en welke bij de zeelieden,
omdat zij eenigszins ruw zijn, minder dan bij andere personen uiterlijk bemerkt worden. Velen worden daardoor
weerhouden om de kroeg in te treden, anderen worden
behoed om in het materialisme op te gaan, weer anderen
worden er toe gebracht om te bedenken waar het op aan
komt voor de eeuwigheid, en harten worden ontsloten voor
Christus, zoodat vloekers tot Hem gaan bidden en zondaars
in Hem gaan gelooven.
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Joh. de Heer, Eenige berinneringen aan de
Opwekking in Holland in 1905.
VIII. Adama van Scheltema, De Grondvesters en
Voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootsdhap. — Gronemeijer,
Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. — Rene van Ouwenaller, Onder de gemobiliseerden van leger en vloot.
IX. Een arbeid van 40 jaren in het Noorden onzes lands.
XIV. Valeton, N. de Jonge in zijn leven en werken. — Laan, Bethel-boek. — Na 25 jaren,
Gedenkboek van de Evangelisatie in Belgie. — Na 50 jaren, Silo Vereeniging. —
Wat is de Belgische Evangelische Zending?
XVI. D. E. Boeke, Het Doel.
XVII. W. R. Moody, Het leven D. L. Moody. —
A. T. Pierson, Evangelisatie in Theorie en
Practijk.
XVIII.Mevr. Spurgeon, C. H. Spurgeon. — Adama
van Scheltema, Het leven van Spurgeon.
— A. T. Pierson, Evangelisatie in Theorie
en Practijk.
XIX. Orders, enz. voor het Leger des Heils. —
Hoe, wat en waarom? — Jubileumalbum
van het Leger des Hells. — H. Friederichs, Het Leger des Hells. — S. L. Veenstra, Het Leger des Hells. — W. van Nes,
Een Geestelijke en Maatschappelijke Woekerplant.
XX. Vossers, Zeemanszending. — Jhr. S. B. Ort,
Onze Zeeman en de Inwendige Zending. —
L. D. Poot, De varende Gemeente; — Nederlandsche Zeemans Centrale, Op den
Uitkijk.
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