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,.,WILT GIJ GEZOND WORDEN?'' 
UOHANNES 5: 1-9) 

DE MEVROUW OENERAAL BO~OTH. 

S
orntijds Jezen wij, dat de Heer Jezus zich afwendt van het 

volk en Zich naar de eenzame bergen begetft; maar veel 
vaker vernemen wij, dat Hij daar was, wa:tr de menschen 

tezamen kwamen. En zoo is het heden ten dage nog :· te midden 
van al de wanhoop en zonde van deze arme, geteisterde wereld 
gaat Zijn hart naar ons uit en Hij heeft Zich niet van ons afgewend. 

Ik zou uw aandacht willen vestigen op dien keer, toen Jezus naar 
de Schaapspoort te Jeruzalem ging en Hij bij het badwater den 
armen kreupele vond, die daar jaren lang had liggen te wachten. 
De Schrift zegt ons, dat de Heiland wist, dat deze man al lang in 

dien toesbnd ,,&eweest. Hoe 
heerlijk is het te beseffen, dat, welke 
onze toestand ook zijn moge, of die 

onszelf bekend is of niet, onze 

,,Oudste Broeder" er alles van 

afweet ! 

Sommige van de gevaarlijkste 

lichaamsziekten komen zoo ver
rnrl.erlijk n nns aan, d' t ·ij, n.og 

voordat wij ook maar eenigerma1e 
haar uitwerking gevoelen, in haar 
macht zi_jn. Evenzoo zorgt de god 
van deze wereld, wanneer de 
menschen hem toelaten hen te 

hun ouders; de eene vriend wacht op den anderen, en zij gevoelen, 
dat zij niet voort kunnen gaan, zonder dat de moeilijkheid, die bun 
in den weg staat, wordt opgeruimd. Maar Jezus zeide: ,,Sta op, 
neem uw beddeken op, en wandel !" Hij maakte dezen man onaf
hankelijk van menschelijke hulp of van eenige verandering in zijn 
uiterlijken toestand of omstandigheden. En dit kan Hij ook voor u 
doen. Toen Jezus sprak, kwam de kracht, en onmiddellijk werd de 
man gezond. 

Wat een aanmoedigend verhaal, zelfs al ware het slechts een 
gelij ken is geweest ; maar het is meer - het is een van die 

wondervolle gebeurtenissen, die 
plaats vonden, toen onze Heer 
rondging, gekleed in menschen
gedaante, opdat Hij aan ons zou 
kunnen openbaren Gods liefde enZijn 
verlangen _om te helpen en te redden. 

En mijn boodschap voor u is, dat 
jezus Christus thans nog Oezelfde 
is. Dit is den laatsten tijd zoo'n troost 
voor mij geweest ! De ontzettende 
toestand der wereld heeft ons op zulk 
een vreeselijk droeve wijze overval
len. Wij hebben ans de laatste jaren 
meer dan eens afgevraagd, hoe zulke 
dingen toch mogelijk zijn. verZ:>linden, er voor, dat zij hun waren 

toestand niet zie11 of gevoelen of . 
begrijpen. Zij zoeken geen genees
middel, omdat zij niet beseffen, dat 
zij ziek zijn. Maar, dank God, de 
kracht vanjezus kan zoowel dezulken 
helpen als degenen, die er naar 
verlangen om bevrijd te worden ! 
jezus kent uw fouten van het verl~den 
en uw verzoekingen van het heden 
en weet de kracht, die gij noodig 
hebt ; en hoewel uw geloof in de 
macht van God uiterst gering moge 
zijn, wacht Hij om u te helpen. 
Hij komt nu tot u met dezelfde 

MEVROUW GENERA.AL BOOTH. 

Onlangs, toen ik mij zeer terneer
gedrukt gevoelde door droefheid, 
kwam zulk een verlichting tot mij, 
toen ik er mij rekenschap van gaf, 
dat God er niet door overvallen 
werd. In die wondervolle voorkennis, 
die wij niet kunnen begrijpen, 
voorzag Hij dit alles, en dit was 
een van de redenen, waarom de 
Heiland der wereld, Die vanaf den 
beginne bij God was, werd gezonden; 
Hij kwam voor de redding van 
zondaren. Denk er aan, dat de 

dschap, en vraagt: ,, Wilt gij gezond worden ?" 

De man, die geen kracht had, antwoordde Hem: ,,Heere, ik heb 
_geen mensch, om mij te werpen in het badwater." Hij verliet zich, 
zooals gij _bemerkt, op de hulp van zijn medemenschen, want zijn 

eige,n krncht was ontoereikend en hij was niet in staat op te staan, 
wanneer de gelegenheid kwam. Daarom lag hij daar op een 
menschenhand te wachten. Dit is een fout, die men dikwijls maakt 
met betrekking tot zijn geestelijke moeilijkheden. Men ziet om zich 
heen, meet zichzelf af naar andere menschen, en wacht op hen. 
Weet gij niet, dat velen zoo doen? Heel kort geleden ontving ik 
een brief van een jonge Heilssoldate, die ·zei: ,,Ik gevoel, dat God 
IDij roept, om een zekeren weg in te slaan, macu er zijn thuis, 

die mij tegenstaan, die niet willcn, dat ik aan de roepstem gehoor geef, 
en ik moet wachten, tot God hen tot dezelfde gedachten brengt. 

lk kan niet tegen hen ingaan." 
Helaas, hoe vaak is dat wa<ir ! Wij zien het in gezinnen -- vaders en 

moeders wachten op hun kinderen, en nog vaker Wflchten kinderen op 

God, Die al die zonde en al dat 
lijden in het algemeen ziet, ook den toestand van verbijstering, van 
verwarring· en str,ijd in uw binnenste kent. Hij kent die omstandig
heden, gedachten en daden, die u volslagen hulpeloos maken. 

Wellicht zijt gij zelf verbaasd over uw toestand: ge hadt nimmer 
gedacht, in zulke omstandigheden te zullen verkeeren. Misschien zijt 
gij een dergenen, die eens de kracht van God kenden, maar gij 
hebt niet voorzichtiglijk gewandeld, gij zijt gevallen, en nu ligt ge 
hulpeloos aan den kant van den weg. jezus weet alles. Hij komt 
tot u; Hij vindt u in uw hulpeloosheid, in uw blindheid, en in uw 
onbekwaamheid om uzelf op te helpen. En Hij zegt: Wilt gij gezond 
worden ? Sta op, neem uw last op !" 

Doe dat, maar doe nog iets meer dan uw eigen persoonlijken 
last opnemen; kom ons ook helpen om anderen te helpen en op te 
richten. ,,Sta op en wandel'' en versta het, dat de belofte voor u is, 
,,gelijkerwijs God gezegd heeft: lk zal in hen wonen, en lk zal onder 
hen wandelen ; en lk zal hun God zijn, en zij zullen Mij een 

volk zijn." 
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VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SE CR ETARIS. 

De Territoriaal Kommandante, 
vergezeld van Lt. Kolonel Gugelmann 
en schrijver dezer aanteekeningen, 
bezocht de vorige maand het 
Kinderhuis te Medan en de Leprozen 
Kolonie te Poeloe Si Tjanang. Wat 
een en al verbaasd was de Kolonel 
om bij aankomst ons zoo mooi 
gelegen en keurig onderhouden 
Kinderhuis te aanschouwen. Het 
doet weldadig aan in een stad als 
Medan, een dergelijke Inrichting 
van het Leger des Heils aan te 
treffen. En dan de ontvangst ! Hoe 
hartelijk en ongekunsteld was deze ! 
Vooral die lieve kinderstem
men te hooren zingen: "hartelijk, 
hartelijk welkom, Kolonels !" was 
treffend. Ook te Poeloe Si Tjanang 
viel een hartelijke onvangst der 
Kolonels ten dee!. Zeer zeker zullen 
zij dit welkom nooit, nooit kunnen 
vergeten ! Toen wij de laan 
opgereden waren, die naar de kolonie 
leidt, 2agen wij reeds van verre 
een prac: ~',,; versierde eerepoort 
aangebracht, met de woorden 
,Slamat dateng" en de Nederland-
che en Chi eesche Vlag in top 

gef d, en daarboven een Kruis 
aangebra . t. Daar echter Kolonel 
Gugelmann het bezoek aan het 
Kinderhuis en de Leprozen Kolonie 
in haar rapport uitvoerig beschreven 
heeft, wil ik gaarne onze geachte 
lezers naar haar artikel, voorko
mende in kolom 2-3 en 4 van deze 
pagina verwijzen. 

Het zal onze makkers en vrienden 
veel genoegen doen te vernemen, 
dat Adjudante Andersson, na 
een welverdiend verlof in het 
Vaderland te hebben doorgebracht, 
na een voorspoedige zeereis behou
den te Medan is aangekomen en 
reeds haar voorloopigen arbeid op 
onze Leprozen Kolonie te Poeloe 
Si Tjanang heeft aanvaard. De 
Adjudante was zeer blijde terug 
te zijn in haar werk, en eveneens 
was de vreugde onder de Chineesche 
patienten zeergroot om de Adjudante 
weer in hun midden te mogen 
verwelkornen. 

Ensigne Lauter, die met Adju
dante Andersson de reis heeft 
medegemaakt naar Nederlandsch
lndie, is thans tijdelijk belast 
geworden met het bevel over het 
Chineesche korps in Weltevreden. 
De Ensigne, die reeds eenige erva 
ring in het zendingswerk in Britsch 
Indie heeft opgedaan, is blijde thans 
op Java aangekomen te zijn, om 
haar krachten aan den Zendings
arbeid in Ned.-Indie te mogen 
blijven wijden. 

Brigadier Dr. Wille. Het doet 
ons genoegen melding te kunnen 
maken dat Brigadier Dr. Wille op 
25 Augustus j. I. in welstand te 
Batavia is aangenomen, waarna de 
Brigadier een Zondag in Bandoeng 
heeft doorgebracht, en zich daarna 
naar Semarang heeft begeven, om 
zijn werkzaamheden in het Oog
lijders Hospitaal te hervatten. 
De dokter heeft zijn verlof in 
Europa welbesteed. Zoowel in Dene
marken als in Engeland werd door 
velen bet advies van den dokter op 
oogheelkundig gebied ingewonnen, 
waardoor de Brigadier het bijna 
zoo druk had als in zijn praktijk 
op Java. Op lnternationaal Hoofd
kwartier in Londen was zelfs een 
donkere kamer voor den Dokter 
ingericht, waar veel . ooglijders, 
die zijn hulp hadden rngeroepen, 
door hem werden behandeld. Ook 
heeft Brigadier Dr. Wille de gele
genheid te _baat g~t om~_n om op 
oogheelkund1g gebted z1Jn kenn1s 
te vermeerderen, door de nieuwste 
operaties welke thans ook in 
Londen 'worden verricht, bij te 
wonen. 

Majoor Or. Morrison,. di_e de 
praktijk van Brigadier Dr. Willem het 
Ooglijders Hospitaal te Semarang, 
gedurende diens verlof met veel 
toewijding heeft waargenomen, zal 
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Medan, het juweel van Sumatra's 
Oostkust- sch1lderachtig gelegen 
stad met haar trotsche gebouwen, 
mooie straten en schoone omgeving, 
Medan, Iang besproken en het onder
werp van groote verwacbting van de 
nieuwe Kolonels, was bet doel van 
onze reis pe1 K. P. M. Wa 1t daar 
is immers ons Kinderhuis, een 
allerkeurigst gebouw, speciaal voor 
ons doel opgericht, waar een 
veertigtal kinderen een degelijke 
opvoeding ontvangen. Hoe gmg 
het hart der Kolonels uit naar die 
lieve kinderschaar, keurig gerang
schikt in de hall, toen de auto 
stil h1eld, en toen het welbekende 
lied, reeds uit het Vaderland over 
de zee, waar menig lief kinder-korps 
v66r hen het ons toegezongen 
had: ,,Wees welkom, welkom in 
't lieve Kinderhuis I'' weerklonk. 
Van de grook jongens en meisjes, 
tot de kleine peutertjes in hun zo
mersche hansopjes v66raan, hadden 
ze al dadelijk ons hart gewonnen, 
want deze kinderen-zijn ze blank 
of bruin getint-hebben voorzeker 
de eerste rechten op onze liefde. 
Zoo vertrouwensvol dat ze op ons 
afkwamen-die heele kleintjes zelfsl 
Het is toch zoo heerlijk om op 
schoot te zitten en gekoesterd te 
worden en zich knusjes tegen 
ons aan te vlijen. Het bezoek 
der Kolonels beteekende feest in 
het Kinderhuis, natuurlijk ! Eerst de 
intieme samenkomst met hen in de 
prettige, lichte, lucht1ge eetkamer, 
wanneer teedere, warme woorden 
gesproken werden, rechtstreeks van 
hart tot hart, tot onze kinderen. 
O ja weer hebben we bet kunnen 
constateeren, dat de jonge harten 
zoo gevoelig zijn voor de juiste 
aanraking, zoo open voor een 

· trouw, liefderijk woord in ernst 
en liefde gesproken. Het slot was 
teeder en heilig, toen we alien ons 
nederbogen aao de voeten van den 
Heiland, Die alleen ons alien goed 
kan maken en onze harten vervul
len met dat, wat uit deo heme! 
is-waarheid, goedheid, reinheid, 
vriendelij kheid, oozelfzucbtig
heid En toen kwam de pret aan 
de beurt I Eerst de gemeenschap
pelijke thee op het zachte, groene 
grasveld achter. De kinderen op 
matjes op den grond rond den 
gespreiden disch-een wit tafel-
kleed op den grond, beladen 
met allerlei heerlijkheden-de 
bloemen niet te vergeten-welk 
een vredig tafereeltje. Daarna de 
spelletjes ! 't ls niet iederen dag 
dat men met "Kolonels'' kan 
spelen-er was dan ook een animo 
van belangl Het was bepaald een 
aantrekkelijk gezicht, dit springen 
en dansen in den kring op allerlei 
leuke Jang vergeten Oud-Holland
sche wijsjes, want de kring 
van geamuseerde toeschouwers-de 
Chineezen van de naburige tokn's
werd hoe !anger hoe grooter' Een 
dag om niet gauw te vergeten, is 
't wet, kinderen van Medan ! 

in den loop dezer maand terugkeeren 
naar Amerika. Het is oris een be
hoefte ·om hier een woord van dank 
en erkentelijkheid uit te spreken 
voor den arbeid, dien de Majoor 
in het Ooglijders Hospitaal heeft 
verricht. Moge God Majoor en 
Mevrouw Morrison en bun dochter 
Lillian vergezellen, en behouden 
in Arnerika doen aankomen, en den 
dokter in dat grootsche land tot 
rijken zegen stellen, zoowel door 
zijn arbeid op medisch gebied 
als anderszi ns. 

Ensigne Wolfson, die met een 
groep officieren in Januari 1914 
Europa verliet met bestemming voor 
Java en al die jaren getrouwen arbeid 
op ons Hoofdkwartier te Bandoeng 
heeft verricht en zich steeds daarin 
zeer hulpvaardig heeft betoond, zou 
nog gaarne met haar werk voortge
gaan zijn tot het volgende jaar. 
Wegens gezondheidsredenen echter 
hebben wij ons genoodzaakt gezien, 

Welk een contrast leverde daarn<l 
het bezoek aan de Leprozen 
Kolonie te 

Poeloe Si Tjanang 

op! Daar de lente van het !even, 
vrijheid, blijheid- zooals een van de 
Kolonels kinderversjes zegt : 

,,Het !even is zoo heerlijk 
Vol van zonneschijn"-

hier lijden, teleurstelling, hopeloos 
staren in de toekomst, een machte
loos berusten in het onvermijdelijke 
van die stakkers van patil:!nten I 
Diep medelijden vervulde onze 
harten en indroevig was het besef, 
dat wij zoo machteloos stonden 
tegenover dit groote wee I Dankbaar 
echter herdenken we de hand van 
warm medegevoel, die succesvol 
getracht heeft en nog tracht, 
het lot dezer zwaar beproefde 
medemenschen te verzachten. Het 
Comite voor de instandhouding 
dezer Lepra Kolonie is voortdurend 
bezig met plannen te beramen en 
uit te voeren voor de verbetering 
en verfraaiing der Kolonie en wij, 
Ufficieren van het Leger des Heils, 
zijn blijde onze krachten en onze 
Iiefde te kunnen wijden aan deze 
zoo schoone taak, de minsten der 
minsten te verzorgen, te he! pen en 
te zegenen. Stafkapitein Palstra en 
onze twee Zusters-Officieren hehben 
zich met hart en ziel gewijd aan 
hunne taak, die voorwaar niet licht 
is. De Heer geeft hun veel vruchten 
te aanschouwen van hunnen arbeid, 
doordat niet slechts lichamelijk, 
maar ook het geestelijk welzijn der 
patienten bevorderd wordt. 

Het bezoek aan de Kolonie was 
ook bier in het teeken der feest
viering. Wat hadden de patient~n 
de entree·s der zalen pracht1g 
versierd Die eereboog, opgericht 
door hen aan den ingangderKolonie, 
met het zinsvolle embleem van ons 
dierbaar geloof. het kruis, was 
geheel hun eigen schepping. Het 
afsteken van vuurwerk, zoo geliefd 
door onze lnlandsche patienten, 
Chineezen, Maleiers, mocht natuur
lijk niet ontbreken en ze hadden 
er dubbel schik in, als de beide 
Kolonels door de on verwachte 
explosies even schrikten 11 Zooals 
door den Leider van ons Leger 
steeds gedaan werd, ging ook nu 
onze Kolonel met alle nauwkeurig
heid, de tuintjes der patienten na, 
onder groote, algemeene belang
stelling, teneinde prijzen toe te 
kennen daar, waar het bleek 
dat zoover hun lichamelijke 
toestand dit toelaat, vlijt en initiatief 
aan den dag gelegd werden bij het 
beplanten ervan. 

Twee lieve sarnenkomsten hadden 
plaats met hen. Ofschoon het 
bijwonen ervan absoluut vrijwillig 
is. was de eetzaal haast geheel vol 

ofschoon wij de Ensigne noode 
kunnen missen, schikkingen voor 
haar Europeesch verlof te treffen. 
Het is thans definitief vastgesteld 
dat zij op 27 September met d~ 
,,Patria" van Tandjong Priok 
naar Nederland zal vertrekken. Wij 
hopen, dat zij een goede overtocht 
mag hebben, en dat zoowel de 
zeereis als haar verblijf in Europa, 
haar gezondheid ten goede mag 
komen, om na haar genoten verlof 
met vernieuwde krachten en opge
wektheid terug te keeren naar den 
arbeid in Ne<ierlandsche-lndie, die 
haar lief is geworden. 

Z. V. Aanvrage. Het is een 
verblijdend teeken, ofschoon wij 
ons in Ned. lndic nog midden 
in de malaise bevinden, dat onze 
Officieren en kollektanten alom de 
sympathie en genegenheid voor 
onzen arbeid daadwcrkelijk van 
het publiek rnogen ondervinden. 
Wei hebben wij verlie7.en, door het 

met een aandachtige schare. Zouden 
ze begrepen hebben de portee der 
woorden van trouw en liefde door 
de Kol0nel gesproken, met zulk 
diep verlangen om hun goed te 
doen? 

In de tweede samenkomst des 
avonds had de Kolonel de vreugde, 
een twintigtal onzer patienten in te 
zegenen tot Heilssoldaat. Door 
belijdenis en !even hadden zij blijk 
gegeven van de verandering, die 
in hen heeft plaats gegrepen, de 
verandering van een koud, onver
schillig, zondig hart in een hart, 
dat God liefheeft en waar en rein 
en goed wil !even. 

Samen met hen zongen we, met 
opgeheven rechterhand. "Ik wit U 
volgen, o mijn Heiland". 0, die 
arme, arme handen, sommige nog 
met slechts een stompje ervan 
opgeheven als het teeken van hun 
heilig besluit en heilige overtuiging ! I 
Heerlijk de gedachte dat zij Hem niet 
minder dierbaar zijn als onze gezon
de handen, immers Hij ziet niet wat 
voor oogen is, maar Hij ziet 
immer bet hart aan, de zetel van 
ons denken en willen en besluiten. 
En hoe troostrijk was me de gedachte 
aan een onzer verpleegden van een 
andere Lepra-Kolonie, die zijn 
gevoelens aldus uitdrukte: ,,Ik ben 
blij en kan 6Dd danken, dat ik de 
ziekte gekregen heb, want dat was 
de redt:n, dat ik bier kwam en hier 
mijo Heiland en Verlosser heb 
mogen vinden en daardoor rust 
en vrede gekregen heb I! . . . . . . 

0, een oude, beproefde waarheid 
is het, dat juist door droefheid en 
smart menig menschenhart tot Hem 
getrokken wordt, terwijl voorspoed 
en aardsch gewin maar al te dikwijls 
ons onzen Schepper en Zaligmaker 
doen vergeten. 

Vaarwel Sumatra, vaartwel onze 
trouwe Officieren, vaartwel ook 
lieve vrienden, die wij daar hebben 
leeren kennen. Gods zegen zij met 
U! 

Den volgenden Zondag bleven we 
over in Weltevreden. 

Gezegende samenkomsten in het 
Militair Tehuis, in ons Tehuis voor 
meisjes, in de openlucht en in het 
Chineesche korps I God was met 
ons en er was vreugde in den 
Heme! en op aarde over zielen, 
die ,, thuis kw amen'· bij den 
Heer. 

Evenals te Poeloe Si Tjanan~ 
harlden we ook hier een besloten 
samenkomst voor Officieren, waar
in trouwc woorden van raad, 
vermaning en bemoediging ge
sproken werden en ons aller ziel 
opnieuw aangegord werd met kracht 
en eene nieuwe liefde en een 
vernieuwden ijver tot den arbeid, 
onzen heerlijken arbeid ! 

A.B.G. 

vertrek van vele welgezinde vrien· 
den, die wegens de slechte tijden 
in deze Gewesten als om andere 
redenen naar Europa zijn vertrokken, 
en ons werk altijd warm steunden, 
tc constateeren, doch daartegenover 
staat, dat vele anderen a\s het ware 
in de bres springen, om ons met 
hun bijdrage te helpen. En om een 
Oud Hollandsch spreekwoord te 
gcbruiken: ,, vele kleintjes maken 
een groote", zijn wij vol hoop dat 
wij toch dit jaar ons doelwit z~llen 
mogen bereiken. Van verschillende 
posten hebben wij bericht ontvangen 
dat het hun gestelde doelwit ree 
bereikt was, terwijl andere er ni 
ver meer af zijn. Ook komen aan 
moedigende berichten van onz 
kollektanten op de Buitenbezittin 
gen. Mochten sommigen van onz 
ler.ers nog niet hun bijdrage hebhe 
gegeven, dan houden wij on 
daarvoor gaarne aanbevolen. n 
Hoofdkwarticr is nog steeds: java
straat 16 Bandoengl 
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INTER NATION AA L 
LEGERNIEUWS. 

De laatst ontvangen,, War Cry"meldt, 
el.at DE GENERAAL en MEVROUW 
BOOTH eenige weken geleden een 
bezoek brachten aan hun oudste doch
ter, Lt. Kolonel Catherine Booth, die 
op haar reis naar Scandinavie gedu
rende haar verblijf in Holland, ernstig 
ziek werd en in Amsterdam achter
gelaten moest worden. De algeheele 
toestand van de Kolonel is gelukkig 
vooruitgaande, ofschoon het advies 
van den dokter, die haar behandelt is, 
dat zij nog eenigen tijd in Amsterdam 
moet blijven, voor zij naar Engeland 
mag vertrekken en dan een tijd van al
geheele rust moet hebben. De Generaal 
heeft schikkingen getroffen dat het 
werk van de Kolonel op lnterna
tionaal Hoofdkwartier, voor zoover d,at 
de Europeesche landen betreft, zal 
worden waargenomen door Commis
sioner Laurie, totdat de Kolonel in 
staat zal zijn haar zoo verantwoorde
lijke werkzaamheden te hervatten. 

Stafkapitein Ebbs, Algemeen Secre
taris van het Leger des Heils in Belgie, 
schrijft omtrent het onlangs gebrachte 
bezoek van de ,,Dinnington Band" aan 
genoemd Territorie: 

,,Een bijzonder gezegende dag had 
het Muziekkorps te Verviers. Het 
was het eerste Leger des Heils mu
ziekkorps, dat die plaats bezocht, en 
de Plaatselijke autoriteiten hadden het 
openluchtconcert, dat het muziekkorps 
zou geven, zelf bekend gemaakt. Het 
verwekte onder de muzikanten groot 
vermaak, dat de meeste toehoorders 
niet wilden gelooven, dat de leden 
uit mijnwerkers bestonden en dat de 
instrumenten alle op het Muziek 
Departement van het Leger des Heils 
in Londen gemaakt waren. Het mu
ziekkorps werd overal waar het kwam, 
hartelijk verwelkqmd en ontving een 
ware bloemenhulde." 
Lt. Kolonel Fornachon bezocht onlangs 

· Brno, een groote fabrieksstad in Szecho 
Slovakie, en meldde omtrent dat bezoek 
het vol gen de: 

"Wij bereiken groote schare men
schen in onze openluchtsamenkomsten. 
Een daarvan. moest, wegens het zware 
onweder dat op kwam zetten, op het 
station gehouden worden. Meer dan 
800 menschen luisterden naar onze 
Evangelieboodschap. De Spoorweg
autoriteiten hadden geen bezwaartegen 
ons zijn daar, en een groot aantal 
employe's was onder de toehoorders." 

De opening van de Kweekschool te 
Colombo is een van de belangrijkste 
vooruitgangen van ons werk 
schrijft Kolonel Millner, de Terri
toriaal Kommandant van Ceylon. 
Het nieuwe gebouw werd geopend 
door den Secretaris voor Kolonil!n, 
terwijl verscheiden invloedrijke 
personen aanwezig waren. Er 
zijn twee Boedhi.stische Priesters in 
opleiding en een van de laatste 
bekeerlingen, die in opleiding kwam, 
is cen veelbelovende jonge man. die 
zijn boedhistische kleeding aflegde en 
in het openbaar naar de zondaarsbank 
kwam. Tocn zijn vader en broers hem 
wilden overhalen om met hen naar 
hun stad tcrug te keeren, zeide hij, 
dat hij vast besloten was Christus te 
volgen en in het Leger des Heils voor 
Hem te werken. 

In het land der Middernachtzon, ver, 
ver weg, tusschen Noorwegens fjorden, 
houden ooze makkers de Leger des 
Heilsvlag wapperende .. Het Noorsche 
volkje dat daar Jeeft en z1ch zoo ver van 
de wereld afgezonderd gevoelt, is een 
lustig volkje en dat onze makkers daar 
het meeste van hun kansen probeeren 
te maken, getuigt wel het volgende. 

Een Luitenante, die gedurende bet 
verlof van haar Kapiteine, geheel alleen 
in bet korps was, maakte een open
luchtsamenkomst bekend daar, waar 
de iongelui gewoon waren op de Iange, 
' e zomeravonden te dansen. Dien 
avond, waarvan zij schrijft, was een 
dansavond georganiseerd en velen 
waren reeds vroeg gekomen uit vrees, 
dat de Luitenante er eerder zou zijn. 
Begrijpende echter dat de Luitenante 
haar plan om e~n samenkomst te 
houde~? niet op zou geven, zeiden zij 
h~ar b11 aa~!<o~~t, dat als zij bidden 
w1lde, terw11l z11 dansten, zij dit gerust 
kon doen, maar dat de jongelui het 
er op gezet hadden dien avond 
echt feest te vieren. 'ne Luitenante 
nam baar plaats in op een kleinen 
heuvel, en zong haar liederen en 
bad, en dan, r.:en voor een kwamen 
d~ jongelui naar de plaats. waar zij 
z1ch bcvond en het duurde niet Jang 
of de gehuurde muzikanten waren d~ 
eeni.gen, die nog op de plaats waar 
gedanst werd, achtergebleven waren. 

Dit beteekende voor de jonge 
officiere een groote overwinning. Zij 
sprak toen over de. vreugde, om God 
in de jeugd te d1enen en van het 
geluk, om in o.vereenstemming met 
Zijn heiligen wtl tc leven. Het was 
een wonderbaar uur, dat dejongelieden 
nooit zullen kunnen vergeten l 

STRIJDKREET 

,,Neen, Christenen kunnen bet niet zijn, want ik heb deze 

mannen zien bidden en Cbristenen bidden niet !" Deze merkwaardige 

woorden kwamen van de lippen van een Arabier, die in de veronder
stelling, dat de beide zendelingen, die zicb op bet dek hadden uitgestrekt, 
in slaap waren gevallen, vrij uit met zijn vrienden 

Beschamend, nietwaar? Christenen bidden 

Mohamedaan, zoo denkt de Hindoe, de Boedhist, 
ieder blanke is een Christen. 

over hen sprak. 

niet I z66 denkt cte 
de heiden. lmmers 

Sprak een heer tot rnij niet lang geleden hier in Indie : ,,ja, U 
begrijpt, ik ben geen Mohamedaan. lk ben natuurlijk Christen"- omdat 

hij een Hollander was, ,,natuurlijk Christen," al wordt nooit de knie 

gebogen, al stijgt nimmer een gebed op' tot den God der Christenen. 

ja, 't is waar ! Oat is de indruk, die noodwendig moet worden 

gemaakt op een nadenkend toeschouwer van het wereldtooneel. 

Zie, de Mohamedaan knielt eerbiedig neer, wanneer de ure des gebeds 
daar is. De Hindoe buigt zich dagelijks voor zijn goden, de Boedbist 

heeft zijn rozenkrans en zijn gebed. Alleen ,,de Christen" bidt niet. 

Het volk, liever die volkeren, die de )uiverste openbaring van het 

wezen Gods hebben ontvangen in jezus Christus, die zich noemen naar 

Zijn naam, heffen de oogen niet rneer opwaarts, buigen knieen noch 
barten. 0, hoe droevig, hoe in-droevig I Is bet wonder, dat het een en 

al verwarring is en blijft in Europa en deze arme wereld niet tot rust 

komt I De Christen-volkeren moeten terug tot bet gebed. En terug tot 

bet oude Bijbelboek, geeerd door onze voorouders, verdedigd menigmaal 

met hun eigen bloed I Er rnoet komen in het hart van den Christen de 
kracht van het persoonlijk: ,,lk geloof in Ood den Vader, den 

almachtigen Schepper van Hemel en aarde !" 

Terecht heeft iemand eens gezegd: ,,De ziel, die niet bidt, verliest 

het bewustzijn van Gods bestaan". Hoe waar dat is, zullen velen, die 

dit lezen, droevig erkennen I Aan den anderen kant, hoe heerlijk waar 

is het, dat God, de levende God, Zich persoonlijk openbaart aan de ziel, 

die Hem zoekt. 
Gij, die Christen heet in dit land, bidt glj ? 

De Liefde is nog altijd machtiger dan de haat. Het kwade wordt 

nog altijd overwonnen door bet goede. 
Een treffend voorbeeld hiervan vertelde Dr. Zwemer van Ca'iro. In 

Turkije zijn zendings-hospitalen, waar de verpleegsters Armenische 

weezen zijn, die daar Turksche gewonden verplegen. Zij hebben geleerd 

hen lief te hebben, door wie zij weezen werden en het gebeurt, dat uit 
dankbaarheid, de Turken de handen der Armenische Zusters kussen. 

Turken-Armeniers. Hoe groot de klove en toch . . . . .. door Christus 

mogelijk. 

0, leer ons berninn.en als Gij hebt gedaan 
Met die wondere llefde, die nooit zal vergaan I 

De Uwe om te dienen : 

---, _ ..... .... .,,......... ~-

De Naam des Heeren zij geprezen, van 

nu aan tot in der eeuwigheid. Wie is gelijk 

de Heere, onze God? Die zeer hoog woont, 

Die zeer laag ziet, in den hemel, en op de 

aarde ; Die den geringe uit het stof opricht, en 

den nooddruftige verhoogt. 

(Psalm 113 2, 5, 6, en 7.) 

------,, .._,..., 

1 
I 

3 

Bekeert u! 

Bekeert n tot Hem, van Denwelken 
de kincle1·en Israe·ls diep a /geweken 
zijn. 

Jes. 31 :6. 

Daar, daarbeen, te midden van 
de drukke wereld, in bet dagelijksch 
gewoel, waar de drukte der markt 
haar gang gaat, in bet volle van 
des !evens genietingen ! Weg, ver 
weg van het middelpunt des levens, 
van den oorsprong der kracht, van 
de heilige stilte, van een gerust 
geweten, van den wandel voor 
Gods aangezicht ! Oat was de leuze, 
de begeerte, de kreet van den 
verloren zoon. Los van God! 

I> het verlangen van den verloren 
zoon ook het uwe? Maar dan zijt 
ge zonder Heer en zonder beerlijk
heid, zonder vaderland en zonder 
heil! Wanneer ge eens bekeerd 
werdt van de leugen tot de waarheid, 
van het ronddolen in duisternis tot 
wandelen in bet licht, uit den dood 
in het !even, uit de wereld in het 
Godsrijk? Al bet roepen van onzen 
God, van onzen Heiland, laat zich 
in dit eene woord samenvatten: 
"Bekeert u !" 

Hij roept u en neemt u bij de 
hand en voert u huiswaarts en 
schenkt u Zijn genade, Zijn vrede, 
Zijn kracht en rust. Daar is stilte 
na den storm, daar rust de ziel aan 
het hart van haar Schepper en 
Verlosser. Daar is het goed te zijn. 
Daar vertoeft men niet tijdelijk; 
men woont voor eeuwig zekerlijk. 

Stil zijn. 

Een dorpsschoolmeester had zijn 
vrouw verloren. Zijn eenig kindje, 
een klein meisje, zou daardoor 
gedurende de schooluren bijna 
zonder toezicht zijn, daar de dienst
bode te veel zicb bemoeien moest 
met haar andere bezigbeden. 
Daarom nam de vader het kind 
mee naar het schoollokaal, zette 
baar op een klein stoeltje bij een 
tafeltje, gaf haar wat speelgoed en 
vermaande haar heel stil te zijn. 

Op zekeren dag bracht de school
opziener een bezoek. Hij zag de 
kleine zitten, ging bij haar staan, 
en vroeg: ., Wat moet jij hier zoo 
alleen leeren, kleine meid ?" 

,,Stil zijn," antwoordde het kind. 
,,Stil zijn," dat moest die vader 

ook leeren en op zijn beurt de 
school opziener ook: Stil zijn is 
zwaarder werk dan spreken, en stil 
zitten moeilijker dan werken. Doch 
in de school des !evens moet het 
geleerd worden. en zoo wij de kunst 
van het stil-zijn gewillig leeren, 
dan geeft onze Opvoeder ons ook 
wel te verstaan, waarom wij zoo 
stil moeten zijn. 

Hoe liefde waarheid spreekt. 

Een stok-oud wijsgeer sprak eens 
met zijn liefsten leerling over den 
plicbt om de waarheid steeds den 
zachtsten vorm te geven. Onder 
bet spreken klornmen zij op een 
hoogen toren. Halverwege begaven 
den grijsaard zijn krachten. Hij moest 
uitgeput in een muurnis gaan zitten. 

jongelieden uit de stad kwamen 
voorbij. 

De eerste spotte: ,,Zie je, zoo 
gaat het, als je te veel van je 
krachten vergt. Hoe kun je toch 
zoo onverstandig zijn om te denken, 
dat je op jouw leeftijd nog boven 
op zoo'n hoogen toren kunt 
kornen !" 

Een tweede lachte: ,, Wat, moet 
je nu al rusten? Kijk mij eens, hoe 
makkelijk ik den toren beklim." 

Een derde zei: "Nee maar, ben 
je werkelijk nog tot hier gekomen? 
Oat noem ik kras voor een man 
van zoo'n hoogen leeftijd. Ge moet 
wel verstandig geleefd bebben om 
dat nog te kunnen d!?en.'' .. 

,,Kijk," zei de w11sgeer tot z11n 
leerling, .. spraken ze niet allemaal 
dezelfde waarheid uit? Maar de 
eerste gebruikte ze om mij pijn te 
doen, de tweede om zich te 
verheffen, en alleen de derde deed 
er wat goeds mee, door een oud 
man een vriendelijkheid te 
bewijzen." 
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• 
De Zendingseeuw. - ............ ~ . ......,. ......... ~ .............. .._.. .............. ~ .............. ~ ........................ .._...~ .......... ~ .............. .., 

f • Edis.on en e Zondag . 
In den aanvang der tegenwoordigc 

eeuw schreef een Fransch blad het 
volgende: 

i WACHT EN. i 
f • 

Vroeger was het Edison·_s va~~e 
gewoonte, ook Zondag 111 zt~n 
laboratorium te gaan werken, in 
verband met de omstandigheid, dat 
verscheidene zijner uitvindingen 
zijn oogenblikkelijke aandach.! 
vereischten. Maar later heeft ht] 
met deze .gewoonte gebroken, en 
wel om een reden, waarmede alle 
vaders bun voordeel kunnen 
doen. 

De l 9de eeuw is de grootste 
zendingseeuw geweest, die in de 
geschiedenis bekend staat. In den 
aanvang der 19de eeuw werd 
de arbeid der Protestantsche Zending 
slechts vertegenwoordigd door kleine 
groepjes Christenen, die door het 
overige menschdom als zonderlingen 
of dwepers werderi beschouwd. Er 
bestonden destijds slechts georga
niseerde genootschappen tot verkon
diging van het Evangelie aan de 
heidenen, en op den httidigen dag telt 
men er 249, die ter zijde worden 
gestaan door 98 hulpgenootschappen. 
Zoo zenden bijvoorbeeld in de 
Vereenigde Staten van Noord Amerika 
onderscheiden Synoden der Luthersche 
kerken haar gaven aan Zendingsver
eeni~ingen, die haar hoofdzetel hebben 
jn Europa: te Leipzig, te Hermans burg, 
te Kopenhagen, enz. Al die verschil
Iende genootschappen hebben 13,607 
blanke zendelingen en 73,329 lnland
sche evangelisten en helpers in dienst 

i • ! 
• l f ,, lVctcht '<til, zie np I/em u'annf'er gfj lijdt, I 
i Wacht, stil, lilj i.~ met [1 in dell str?jd, f 
• Tl'al'11t stil, Uod gef'!jt tot drageu k1·acht." i 
f • 
• l f ls 't aangenaam als men wachten moet I 
• Op dingen, die men graag met spoed f 
! Ziet afgedaan in 't I even ? i 
f 't Is haasten hier-en haasten daar • 
i r"'i: En alles moet vandaag nog klaar ! Op zekeren Zondagmorgen .was 

Edisqn bezig in zijn Iaboratonuf!1· 
Mevrouw Edison en haar zoontJe 
kwamen voorbij, op weg naar de 
Baptistenkerk Plotseling tract de 
knaap het laboratorium binnen _en 
begon er zijn gewone proefnemin
gen. 

i ~~:/lJ Wat kan ons wachten geven? ! 
•. :l~ t'· ' / ,\ "De mensch" in dezen drukken tijd 
f \J ,... Heeft al zijn denken-doen-gewijd 
• ~ Aan haasten-niet aan wachten i 
! En el ken dag is 't motto ,, Voort" i 
! I ;&~~, Geen oogenblik moet er gestoord, ; 
1 -t Voort-voort, met alle krachten ! ' 

if~ ~Ii:'() !. 
,,Je moet Zondags niet .. we~~en, 

Teddy," zci Edison, terwtJI. hIJ. de 
hand op het hoofd van ziJn kind 
legde. 

Dan, op een moment is het stil. , 
Geen arbeid, geen gedachten. 

Een eeuw geleden gaf men jaarlijks 
ongeveer 187,500 gulden - e11 tegen
woordig bedragen de jaarlijksche 
ontvangsten van al die genootschappen 
en vereenigingen samen circa 43 
millioen gulden. 

f Op 't ziekbed ligt ~de mensch'. terneer f 
i Nu wordt het wachten-wachten. i 

,,U werkt zelf 66k op Zondag, 
papa!" antwoordde de jongen 
terstond, terwijl hij bedrijvig een 
groene vloeistof uit een flesch in ee~ 
groote kruik overgoot. Maar hlJ 
herinnerde zich, dat zijn moeder 
dikwijls op afkeurenden toon h~d 
gesproken over den Zondagsarbe1d 
zijns vaders. 

• Dan is er tijd in overvloed • 
! En vraagt het hart : ,, waarom. to ch Heer?" ! 
f Men is dan stil, de ziel zij bidt : f 
i ,,0 Heer, leer Gij mij wachten I" i 

Tot in het jaar 1804, toen het eerste 
Bijbel Genootschap gesticht werd, was 
de Bijbel overgezet in 57 talen, en 
thans in 421, wat dus zeggen wil, dat 
twee derden van het menschdom op 
op den huidigen dag Gods Woord 
kunnen lezen in hun moedertaal. 

• • f Wacht op den Heer mijn ziel en Hij f 
i Zal ook Uw hart versterken. i 
; Dan zal Hij ook uit 't schijnbaar kwaad ; 
! Het goede uit doen werken. ! 
f Wacht dan mijn ziele en wees stil f 

De heer en mevrouw Edison-:
zegt de "Christian Ag~", waa~u,it 
wij dit Amerikaansche bmnenhws1e 
overteekenen - keken elkaar veel
beteekenend aan. En ... de vader 
liet van dien dag af zijn Zondags
werk rusten. 

Deze cijfers zijn zoo welsprekend 
mogelijk, en me .. mag het met luider 
stem zeggen : Ondanks al hun zwak
h den en hun ellenden, zijn de Kerken, 
die zulke werkzaamheden steunen en 
in stand houden, aller liefde waardig. 

i Hli zal Uw hart verblijden, f 
; ~ Hij leert U juist wat nooclig is ,· 
! In 't wachten-en in 't lijden. • 
f -· --- A. V~ f 
• • • f f • 
·~·~·~ ...................................... .-... ............... ~ ......... ~.~·~·~·~· ..... ·~· .............. ~.~~· 

L E G E R D E S H E I L S H A N D E LS D E PA R T E M E N T, B A N D 0 E N G .. 
TEKSTEN IN HOUT GEBRANO. 

65 bij 40 c. M. ovaal f 15.-
Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des !evens 
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart, Daar in Zijn teer 

erbarmen, Daar rust mijn ziel van smart. 

55 bij 35 c. M. ovaal f 12.50 
Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw op Hem, Hij zal liet rnaken. 
De Heer is mijn herder, mij zal n!ets ontbreken. 
Ik hef mijne oogen op naar de bergen, vanwaM mijne llulp knmen zal. 

43 bij 28 c. M. ovaal f 10.-
Loof den Heere, want Hij is goecl, want Zij11e goedertierenhcid is 

in eeuwigheid. 
Wente! uwen weg op den Heere, en vertrouw op Hem, Hij zal 

het maken. 
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal over

nachten in de schaduw des Alrnachtigen. 
't Scheepken onder jezus hoede met de kruisvlag hoog in tup, 
Neemt als arke der verlossing, alien die in rood zijn np 

50 bij 30 c. M. rechthoekig f JO.-
De Heere kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der 

goddeloozen zal vergaan. 
Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen, dan op den mensch 

te vertrouwen. 
Wente! uwen weg op den Heere en vertrouw op Hem. 
Wie a!s vriend hier hinnengaat komt nooit te vroeg maar steeds 

te laat. 
40 bij 26 c M. ovaal f 7.50. 

De Heer bewaart al degenen, die Hem liefhebben 
Jezus Chris1us is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigllcid. 
Ik ben de goede Herder en lk ken de mijnen en word van de mijnen 

gekend. 
Loof den Heere mijne ziel en vergeet geene van zijne weldaden. 
De Heere zegene en behoede U. 
De Heere is mijn Herder mij zal niets ontbreken. 

37 bij 21 c. M. rechthoekig f 5.
Eere zij God in den hooge_ 
Ik heb lief, die Mij liefhebpen. 
Aan Godes zegen is alles gelegen. 
Vergeldt niet kwaad voor kwaad_ 

28 bij 19 c. M. ovaal f ~i.GO. 
Loof den Heere mijne ziel en vergeet geene van Zijne weldaden. 
De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
De Heere zegene en behoede U. 
Ik ben de goede Herder en Jk ken de mijnen en word van de 

mijnen gekend. 

26 bij 15 c. M. rechthoekig f 2.50. 
Een vaste burg is onze God. 
Aan Godes zegen is alles gelegen. 

in verschillende dessins f 2 -
Jk ben de weg en de waarheid en bet Ieven, Niemand kornt tot den 

Vader dan door Mij. 
Heere leer mij uwen weg en leid mij in het rechte pad. 
Beveel den Heere uwe wegen. 

f 1.50. 
De Heere zeeg'ne en behoede U. 
Komt herwaarts tot Mij alien die vermoeid en belast zijt en Ik zal 
U rust geven. 
Zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens 

f 0.75. 
Verblijdt U in den Heere. 
God kent uwe hart_en. 
Zoekt en gij zult v~nden. 
De liefde vergaat mmmermeer. 

Eert uwen vader en uwe rnoeder. 
God zij met U. 
Vertrouw op den Heerc. 
God behoedc U. 

GLASTEKSTEN. 
22 bl·1· 15 c.M. f 3.ri. Olastekstcn in vcrgulcle lijst, 50 

11. ,, mahoniehout geschilderde lijst 2~ ,, J3 " "
2 
2·25 

r·. 18 13 " " · 
d. " ,, eikenhout " : 17 '.'. 10 " " 

2
1·50 

'" 1 t d " rar1d 28 20 " " .-" n e ge111armer en of Witten 
25 

" 
18 

t.80 
f. ,, ,, witten rand 

20 
" 

15 
" ,, J.50 

y. ,, ., gernarmerden of witten rand ,, 
2 

" 1.20 
Ii. ., ,, Witten rand 16 I " 1.-
i. ~ " gemar111. bloernc11 of witten rand 15 ,, 11 ~ " 

in de vo!gende bewoorclingen. Hern, Hij 
"· f. fl· Ii. i. Beveel den Heer uwe wegen en hoop op 

"I !/·Iii. 

n. /.!I· Ii. i. 

zal bet maken. . . boven den 
Want Uwe goedertierenhe1d JS groot tot te woJken. 
heme I en Uwe waarhcid tot aan de bovens Vader en 
(Jcnade J.ij U en vrede van God onzen c 

den Heen• Jews Christus. wop Hem, 
11

• 
11 cl. f fl· 11. i. W~11tel uw n weg op den Hecre en vertrou 

Ill] zal bet maken dat ze u 
a.<'. I fl. 11. 1• Want Hij zal Zijne cngelen van U bevelen, 

beware 1 op al uwe wcge11. 'd lk zal 
(( j. !!·It. i. 

rt./, /.!I· Ii i. 

(/,/.I/· 11. i. 
a.<' "·.'I 11 i 
a. r·. 1'. !/· h. i. 
II. t' e, !f. fi. i. 

II.'" I!. !I·"· i. 

"·ii. !I· Ii. i 

11. d. fl· 

b.rl.g.h.i. 

fi. ti !I· Ii. i. 

11. ti. !I· 
c. fl· h. i. 
(' !I· h. i. 

, •• f{. i. 
(' .. If· h. i. 
1·. [J. h. i. 

(',!I· i. 
C.!].ft.i. 
'"!I· h. i. 
g. Ii. i. 
[].Ii. i. 
I/. Ji. i. 

[/· It. i. 
q.!t. i. 

g. h. i. 

Ii. i. 

I. 

Roep mij aan in den dag der benauwdhei ' 
er u uitllclpen en gij zult Mij ceren. . , bewaren 
De Heer zal uwen 11itgang en uwen 1ngang 
van nu aa11 tot in eeuwigheid. .. 
Zoo God voor ons JS wie znl tegcn ons :Z.tJll· 
Ood is getrouw, die u zal versterken. fl a.Ile r~jd
De Heer .nu desvredcszelfgeve U vre~etevern1en1g
Barmhart1gheit1 c•n I icfd1· en vrede z1.1 u 
vu!Jigd. . , en zii u 
De H~er doc Zijn aangczicht over u Jichtcn 
genadw. et en een 
U to. • •• 'll VO . w woord is eenc lamp voor m11ne 
l1cht voor rnijn pad. 

0
. e van Zijne 

Lonf den Heere m1j11c zicl en vergeet ,..een 
weldaden. f zeker op 
Wie op den hoogen God vertrouwt hee t 
geen zand ~~bc~~1wd. .. , terkheid en 
o'.. Heerc Gtj Zljt mijnc sterktc en m1.1ne 5 . 
m11ne tocvlucht ten dage der benauwdlleJd0· od zien. 
Z I. .. JIC11 .::a 1g zijn de reinen van hart want z•J zu geholpen. 
f::.ben I Iaezer tot hiertoe heeft ons de He~re 

5 
zlj met 

De genade van onzcn Hecre Jezus Chnstu-
11 alien. 

11 W;:iar licfde woont gebied de Hccre Zijn ze~e · 
In stilheid en vertrouwen zal uwe sterkte ZHIJ~· zorgt 
Werpt al uw bekommcrnis op I fem, want 11 
voor u. 
God is liefde 

1 De Heer is mijn Herder, ruij zal nicts ontbrekeJ · 
De f leere is nabij allen die I fem aanroepen. d'enel1· 
Aangaande tnij en mijn !Juis, wij zullen den He.ere 1 
Oie den wil Gods doet, blijft in eeuwighetd. 

11 
ill 

Jezus Christus is gisteren en heclen d de e 
eeuwigheic:I. ft 
\Vij hcbben Hem lief omdat Hij onsecrst ad heed~ 
Zijt getrouw tot den dood en Ik even 
kroon des !evens. 
Maar met ceuwige goedertierenhcid z 
ontfermcn, zegt de He re uw Verloss 
Mijne hulp is van den Heere, Die t 
gernaakt hceft. 

ij uwer 

en aarde 

Onze ziel verbeidt den Heere, Hij i onzc hulp en 
ons schild. 

Cartonnen teksten voor de kinderkamer. f 0.40. 

De Heerc is uw Bewaarder Eerc zij God in den Hooge. t 
DeHeereza.IUg duriglijkleiden. Gaat in door de enge poor· 

B ve I den Heer uwe wegen. 
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