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,, Toen nu fezus geboren was · te Bethlehern, gelegen in Judea, in de dagen 

van den koning Herodes, zie, eenige wijzen van het Oosten zijn te f eruzalem 

aangekomen, 
Zeggende: ,, Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebberi gezien 

Zijne ster in het Oosten, en zijn geko1nen om Hem te aanbidden." 

De koning ff erodes nu, dit gehoord hebbende, weed ontroerd, en geheel Je,.w 

ruzalem met hem. 

En bijeenvergaderd hebbende al de Overpriesters en de Schriftgeleerden des 

volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren warden. 

En zij zeiden tot hem: ,, Te Bethlehem, in Judea gelegen: want alzoo is ge,.., 

schreven door den Prof eet: 
,,En gij, Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de 

vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel 

weiden zal." 
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam· naarstiglijk van 

hen den ty·d, wanneer de ster v.erschenen was; 

En hen naar Bethlehem zendende, zeide: ,,Reist heen en onderzoelct rzaarstig~ 

lijk naar .dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het 

mi), opdat ik kome en Dat aanbidde' '. 

En zij, ~en koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en zie, de ster, die 

zij in het Oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij" kwam en stand 

boven de plaats, waar het Kindeken was. 

· Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer groote vreugde . . 
En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijne 

moeder: en nedervallende hebben zij Het aangebeden; en hunne schatten open~ 

gedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud, en wierook en mirre. 

En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat .zij niet 

zouden wederkeeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder 
. 

naar hun land." 
Mattheus 2 t 1 ,_ 12. 
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11\t ster tn Wat ?ii ons tt ?tggtn btdt. 
iloor ben ~eneraaL 

.. Toen nu Je zus geboren was te Bethlehem, gelegen 
in Judea, in de dagen van den !coning Herodes, zie, eeni~ 
ge wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aange
komen zeggende: Waar is de geboren Koning der 
}oden ? want wij hebben gezien Zijne ster in het 
Oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden." 

Mattheus 2 : 1 en 2. 

Sterren, in den vorm van kansen, ons door God gegeven 
v~rsc~~jne.n aan den heme! van ~lk menschenleven. Wij ze~ 
z1jn zt), die deze st.~rren volgen, die-. terwijl hun licht schijnt 

en de kansen daar z11 n - opstaan en die kansen aangrijpen. 
Laat ·ans eens nagaan, wat de ster beteekende voor die wijzen 

uit het Oosten, waarvan Mattheus on~ verhaalt; wellicht kunnen 
wij daaruit iets leeren met betrekkmg tot de kansen, die ons 
worden aangeboden. 

In de eerste plaats .. be~eekende voor hen. de st~r, die zij zagen, 
d t 'e?~zens ecn groot Ronwg geboren was, Dte de lief de en .~·ehoor
zaamltcid !tumter :;icl waard was. 

Tot op dat oogenbltk was hun ~ijsheid er een geweest van 
, , deze wereld; zij hadden de gehe1men van den sterrenhemel 

agespeurd en andere wetenschappen gezocht, om zichzelf te be
... ·, gen, om daardoor eer en rijkdom. te Winnen. Maar de ster 

· ~ eischte van hen, dat zij dit alles verl1eten en uitgingen om den 
Koning hunner iiel te zoeken. Welk een gelegenheid ontsloot 

t d.e roepstem voor hen l 
In de t we.ede plaats 1 iep de ster de:;e wi_jzen, om zich tc ve1·~ 

klf.!rcn aan de ;;ij.de vnn hun nimwm Koning. 
,Z1j waren w.etnigen in getal - hoevel , zegt de Schrift niet. 

Sornmige oude schrijvers spteken van t~aalf. Er moeten milli
oenen menschen geweest zijn, die de ster zagen; doch slechts 

· waalf durfden uit te komen voor het Goddelijk Kindeke. Wat 
n kleine minderheid 1 Wat een geringen uitslag had die he

melsche verscbijning ! ·Maar z&' durfden en elk hunner trok, 
zonder zich te storeri aan het kleine aantal van zijn metgezel
len, er op uit, om den Koning te vinden en Hem te aanbidden. 
Hoe dwaas en overmoediO' moet dat besluit, om de leiding der ' 
ster te volgen, hebben to~geschenen aan de dwazen, die niet 
konden zien, en aan de Iafhartigen, die niet durfden han delen ! 

Zoo gaat het altijd. God heeft altijd de Zijnen geroepen en 
roept hen nog heden ten dage - u, mij, iederen geloovige -

,. om uit· te gaan en Zijn zijde te kiezen; om zich voor Hem te 
· ve klaren, als Hij in de mind~rheid is; om voor Hem op te 
komen,· daar, waar Hij niet in tel is; om onder medewerklleden, 

.. kamerade1, bloedverwanten; onder vriend en vijan j, door woord 
en wandel te getuigen: ,, lk geloof in den Heiligen Geest; ik 
geloof in verlossing van iedere zonde, voor iederen zondaar 
·verkrijgbaar; ik behoor God toe". Durft gij dat te doen ? Of 
laat gij de gelegenheid voorbiigaan en toont daardoor, dat ge 
een lafaard of een dwaas zijt? De gelegenheden maken den 
mensch niet, maar zij toonen aan, wat er in hem zit. 
. Maar dat was niet alles; het was ook niet genoeg. De wijzen 

begrepen de waarde van hun kans. De ster was een ster van 
hoop en een ster van beloft e, maar bovenal was het een ster 
van de daad. Zij bewoog zich voorwaarts. Zij moesten haar 
volgen of uit het oog verlieien. Wat beteekende dit voor hen? 

.De stcr 710/gcn, beteekende liet vcrlatcn van him land, liutt gezin en 
b.1" ~ · " n ttt wilk rxM dnJ. · / i14f ~un g biedeni is 

-
er een van oprechte toewijding. Zij waren menschen van ge
Ujke bewegin~ als wij. Zij bezaten zeker maar weinig van dat 
licht, dat men verkriigt door de kennis van Gods wegen met 
andere menschen. Maar zij verlangden te aanbidden en te 
dienen en daarom verlieten zij alles voor den Koning. 

Hf)evelen heb ik niet ontmoet, die eenzelfde sterk verlangen 
hebben gevoeld om het Lam te volgen, maar die er niet toe 
konden besluiten, hun tehuis te verlaten om Zij nentwil en om des 
Evangelies wil I Wat streden zij een innerlijken strijd ! Terwijl 
de kans hun werd aangeboden, hoe waren toen hun harten vol 
teederheid voor de redding van anderen I Wat scheen het hun 
een vreugde toe, een ziel te winnen voor het Kruis! Maar de 
banden dezer wereld - hun geriefelijk tehuis, de risico van er 
op uit te trekken, liefde voor iemand of voor iets, vrees voor 
ziekte, armoede of tegenspoed - al deze dingen hielden hen 
tegen, totdat de ster der gelegenheid verdwenen .was! En nu 
is hun kans voorbij 1 

Maar hoe staat het met u, die dit leest? jonge man, jonge 
vrouw, uw ster schijnt nog en roept u om te gaan. Zij beweegt 
zich steeds voorwaarts - ge moet uw kans aangriipen of ge 
zult ze verliezen. Wilt gij iets voor jezus wagen? Wilt ge 
uw leven geven voor Hem, Die Zijn !even gaf voor u? 

De sler z1o~zcn, bctee!undc 71001' de 1oij:;e11 : brckcn met oz•cn(1c
gingcn 7;mz mmscltelijke voor:;ic!Lti,f{lteid m crvaring. Het scheen, 
of zij hun ondergang tegemoet trokken. Den menschen in hun 
omgevin~ moesten zij wel dwaas toeschijnen. Sinds dien 
tijd hebben duizenden de ster gezien en hebben alles verkocht 
en zi.in gevolgd, waar de ster hen leidde, zoodat menschen en 
duivelen daarover verbaasd hebben gestaan. 

Maar ,,dwazen om Christus' wil" zijn altijd gebleken wijzen 
te zijn. Die zijn Ieven verliest, behoudt het. Die vader en 
moeder, broeder en zuster, huizen en land, opgeeft om 
Christus' wil, ontvangt honderdvoud terug in deze wereld, 
en hiernamaals het eeuwige !even. 

Maar het is het einde, dat he.t werk bekroont. en de groote 
vraag met betrekking tot de ster is dus : Tfaarh cu1 Ieidde 
zij hen? 

In de eerste plaats leirlde lien di' sfcr r ([(eln:c/11 in ge7'tla1'. Voor-
dat zij jezus bereikten, liet koning HerodeR hen ontbieden . 
Zoodra hij hoorde van hun aankomst m Jeruzalem, ontwaakte 
zijn schu\dig geweten en bracht hem in een toestand van angst 
en vrees. Hoe vreemd is het, dat deze nederige, zoekende 
zielen uit een ver land geroepen werde.n om voor dezen godde
deloozen koning te getuigen van de hoop, die hen bezielde, 
voordat zij hun Heer gevonden hadden l 

.J!aar dr sti:r ltiddc /u:n ook n;adrccllt naar .Je~us. Zij vonden 
Hem daar in Bethlehem in al de heerlijkheid Zijner wonder
bare liefde en zelfverloochening. 

,,Maar", vraagt iemand wellicht, ,,alle plaatsen zijn toch voor 
Hem gelijk ; konden zii Hem iet evengoed in hun eigen land 
gevonden hebben 7" Neen, .jn vriend ! Hun ster leidde hen 
naar Bethlehem en daarheen adden zij dus te gaan. 

,, Kan ik God niet dienen op de plaats, waar ik th ans hen·~ 
Kan ik hier geen zielen voor Hem winnen ?" zeggen velen ook 
nog in on zen tijd. Oat kunt ge niet, als uw ster zich in een 
andere richting voortbeweegt. Als de roepstem fot u gekomen 
i moet ~ boor~men en volgen. 
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INDIEN CHRISTUS NIET WAS GEKOMEN 

OF, EEN WERELD ZONDER KERSTFEEST. 

DOOR DEN CHEF--SECRETARIS. 

Z
66velen zullen denken aan het Kerst
feest alleen als aan een telkens terug
keerende gebeurtenis, dat de ware be

teekenis of bet doel van Christus' komst 
vergeten zou kunnen worden. De dage
lijksche arbeid van heel de Christenheid 
wordt stop gezet, de handelswereld sluit 
de zaken, de winkelier zijn winkel, om de 
grootste van alle verjaardagen te vieren, 
die de wereld ooit gezien heeft. 

De oude liederen worden weer gezongen, 
men geniet van de feesten en van de be
wijzen van lief de in den vorm van kleine 
cadeautjes van vader of moeder, broers of 
zusters, kind of vriend, maar iedere gave 
vindt haar oorsprong in den invloed, die 
tot ons komt van de kribbe te Bethlehem. 

In tegenstelling met deze gelukkrge ge
beurtenis, denken wij er ooit aan, wat de 
toestand van de were Id ZOU zijn, a]s jezus 
niet was gekomen, om het goede nieuws te 
brengen van de lief de van onzen hemel
schen Vader? 

Het is zoo gemakkelijk, dit te vergeten, 
dat ik iederen lezer zou willen vragen, eens 
na te denken, wat het in zijn eigen leven 
zou beteekenen, als er geen Kerstvieringen 
waren. Sommige van de sterkste en lieflijk· 
ste banden van het menschelijk hart zijn 
verbonden aan deze groote gebeurtenis en 
de viering van dit feest in den familiekring 
was immer een oorzaak om te gedenken 
de goedheid Gods in de gave van Zijn 
Zoon aan de wereld. 

Maar in hoeveel deelen van deze aarde 
is het Licht nag niet gekomen en zijn deze ge
nadegaven niet bekend. Hoe dankbaar be
hooren wij dus te zijn, voor de zegeningen, 
ons geopenbaard in de komst van jezus. 

De geschiedkundigen vertelleri ons, dat 
Jezus geboren werd in het donkerste uur 
van de wereldgeschiedenis. lndien dit zoo 
is, tot welk een diepere diepten van duis
ternis had den wij dan n iet kunnen afdalen, 
als de dageraad van een beteren dag voor 
de w~reld niet was opgegaan? 

jesaja beschrijft ons den toestand toen 
hij schreef: ,, Het volk, dat in duisternis 

wandelt, zal een groot licht zien ; degenen, 
die wonen in bet land van de schaduw des 
doods, over dezelve zal een licht schijnen'' 
(Jesaja 9 : l ). 

De profeet zag eerst het groote licht 
schijnen op het volk, dat in duisternis zat, 
en toen hij daarop staarde, zag hij, <lat een 
Kind geboren zou worden. dat een Zoon 
gegeven zou worden en dat Zijn naam van 
indrukwekkende beteekenis zou zijn: Won
derlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwig
heid, Vredevorst. 

Wonderlijk in zijn geboorte - want de 
komst van geen ander kind was bekend 
gernaakt geworden door hemelsche heir
scharen. 

Raad. ,,Nooit heeft een mensch alzoo 
gesproken, gelijk deze mensch". ,,lk ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven.'' 

Sterke God. Het woord Emmanuel geeft 
dit weer als ,,God met ons". 

Vader de.r eeuwigheid, wat wij zoo 
heerlijk weervinden in het gebed des Heeren: 
,,Onze Vader, Die in de hemelen zijt". -
,, Ik en de Vader zijn een". 

Vredevorst. Zijn geboorte bracht vrede 
op aarde en toen Hij de wereld verliet, liet 
Hij Zijn vrede na. ,, Vrede 1aat Ik u, Mijnen 
vrede geef Ik u. 

Toen de engel verscheen aan Maria ten 
tijde van de vervulling der groote gebeur" 
tenis en der profetie van jesaja, zeide hij 
tot haar: ,,Gij zult Zijnen naarn heeten jezus; 
Deze zal groot zijn, en de Zoon des Aller- 1 
hoogsten genaamd worden; en God, de 
Heere, zal Hem den troon van Zijnen vader 
David geven. En Hij zal over het huis 
Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid, en 
Zijns koninkrijks zal geen einde zijn". 

Dit was het aanbreken van een he1derder 
dag in de geschiedenis der mcnschheid. 

Het Evangelie bericht ans slechts over 
drie jaren korten, openbaren arbeid van 
Christus, maar sedert heeft dat korte leven 
een invloed verspreid, die nag heden ten 
dage zich machtig doet gelden op het Jeven 

we rd 
erkend in Zijn ware 
gedaante als Verlosser en 
Hei1and der menschheid, zou 
Hij,, alle~dingen nieuw maken". 

Id~alen zijn als een 
Spiegel, waar gij uzeJf in kunt 
zien, maar die u niet kan rei
nigen. Jezus doet een recht
streeksch beroep op de men
schen: ,, Volg Mij" - ,,Hebt 
gij Mij lief?'' - ,, Niemand 
komt tot den Vader dan door Mij" - ,,lk 
ben gekornen, opdat zij het I even hebben.'' 

Christus is de sleutel van de moeilijkste 
problemen van ieder mensch, het antwoord 
op al zijn nooden. Door Hem spreekt God 
tot alle menschen om de zonde op te geven 
en verzoend te worden met den Vader. De 
boodschap: ,,Bekeert U, want het koninkrijk 
der hemelen is nabij'', stelde de menschen 
in de gelegenheid, vergiffenis van zonde 
te ontvangen en ook kracht, om in deze 
wereld te leven als kinderen van God door 
de macht van geloof, hoop en liefde. 

Zijn boodschap tot een wereld in zonde 
en droefheid en dood was: ,.Ik ben geko
men, opdat gij het leven zoudt hebben"; 
,,Komt herwaarts tot Mij, alien, die ver
moeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven"; 
,,Ziet, ik ben met ulieden al de dagen tot 
aan de voleinding der wereld 11

• 

Dit is de vreugdevolle boodschap ook van 
bet Kerstfeest 1925. Christus 1s gekomen ; 
Jaat ieder hart zich verblijden en mede
zingen in het groote loflied : 

,, Eere zij God in de hoogste hem el en!" 

---
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Een feest van liefelijkheid is het Kerst
feest! De Blijde Boodschap, de bij uitnemend
heid blijde, wordt verkondigd in het helder 
klokgelui van al!e kerken der Christenheid, 
in de frissche kinderstemmen, in de plechtige 
jubelzangen der Christenen over heel de 
wereld. Dezelfde atmosfeer van liefelijkheid 
en blijheid, genade en barmhartigheid vindt 
men bij het opslaan van het eerste hoofd
·stuk van het Evangelie van Lukas. Zooals 
Ludwig Schneller zegt in zijn oude boek 
"Kent glj Hem?": 

Hoe ontmoeten in dif ad ventscapittel 
he'~elboden en blijde menschen elkander, 
om de komst des Heeren voor te bereiden. 
Wat liefeliik geruisch in ~it hoofdstuk, als 
in den voorhof van het Nieuwe Testament! 
Psalm na psalm kt-linkt ~ns tegen ; eerst 
het korte jubellied van Eltsabeth, dan het 
Magnificat, de koninklijke lofzan~ der 
Koningsmoeder, der gezegende Mart~, en 
eindelijk de Benedictus, de profet1s~he 
vreugdepsalm van den grijzen Zachana?. 
Hoe verschillend van toon, hoe ondersche1-
den van accoorden zij ook zijn, door alle 
klinkt met gelijke zaligheid en dezelfd.~ vreug~ 
de: "Adventt Advent! Hij komtl HtJ komt! 

* * * Sedert is er der lofliederen geen einde 
geweest. De dichter van het onsterfeUjke 
kerstlied : 

,,Er rnischt langs de wolken een lief' lijke Naam'' 

heeft ook die jubeltonen opgevangen en 
heeft het zoo goed uitgedrukt. ]a, die naam, 
de dierbare jezus-naam, ruischt langs de 
wolken, vooral op bet heerlijke Kerst~eest. 
Hoe brengt dit lied de liefelijke hermne- · 

· ringen te binnen en jaren van het verleden, 
de kinderjaren, de Zondagsschool, het Kerst
feest mt/ al, wat het beteekent. Die oude 
dominee E. Gerdes heeft wel een zeer lie
felijk en vereerend grafschrift gekregen, toen 
de woorden op den steen gebeiteld werden: 

,, Hier rust de dichter van: 
,,Br ruischt langs de wolken ee11 lief'lijke Naam." 

Ik geloof, dat het het meest bekende kinder
lied is, dat vanaf die kinderjaren door bet 
Ieven meegedragen wordt en vooral in dezen 
blijden adventstijd weer zijn oude kracht 
openbaart. 

* * * 
Verschiltende herinneringen, verbonden 

aan dit lied, komen mij voor den geest. En dan 
zie ik een groote zaal, stampvol met kinderen, 
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zoo van de straat, die een Leger des Heils
bijeenkomst bijwonen. 

w at zullen wij zfrtgen? w at kent deze 
woelige kinderschaar, deze boefjes van de 
straat? lemand zegt : ,,Er ruischt langs de 
wolken", en uit voile borst en met gewel
dige geest drift zingt Jong Nederland zijn 
oud, heerlijk kinderlied. 

* * * Een ander tafereel. Het Leger des Heils in 
Amsterdam heeft een maaltijd voor een 12 a 
1500 armen in de groote zaal van het Paleis 
voor Volksvlijt. Er is den heelen nacht ge
kookt in groote, ijzeren potten om dit diner 
der armen klaar te krijgen en straks, als de 
groote deuren geopend worden, stroomt de 
zaal vol. ja, wat daar al niet b-innenkwam ! 
Alles, wat arm en ellendig, veracht en 
miserabel was, bedroefden en berooiden 1 
Het was als het wrakhout, dat op de kust 
geworpen wordt. Daar zaten ze dan aan 
de lange tafels. Een Officier van het Le
ger had het toezicht op een tafel van 100 
ongeveer, waar mannen, vrouwen en kinde
ren in bonte mengeling dooreen zaten. Voor 
het eten werd binnengebracht, de gewel
dige potten met snijboonen, aardappelen 
en rookworst, speelde het groote orgel, 
. . • . werd al den gasten gevraagd sa
men te zingen, dat aloude lied : 

,,Br ruischt langs de wolken een lief'lijke Naam". 

Er waren er, die niet meezongen, maar 
de groote massa zong. Daar waren arrne,· 
bleeke vrouwen bij, die nu en dan een traan 
wegpinkten en daar werden bevende, oude 
stemmen gehoord naast de schrille kinder
stemmetjes. Het ging gewoonlijk niet veel 
verder dan het eerste couplet, maar het was 
wonderbaar aangrijpend, dit lied der armen 
over den Heiland der armen, van Wien ge
schreven staat, dat ,,Hij, de scharen ziende, 
met innerlijke ontferming over hen bewogenn 
was en Die Zijn discipelen opdroeg: "Geeft 
gij hun te eten". 

Droeg dit volkje vanuit de groote zaal 
niet meer met zich, dan het suikerbe
sneeuwde Kerstbrood en een exemplaar van 
het Kerstboek, behalve nog de verzadiging 
van het stevige maal? Droegen zij ook niet 
met zich den klank en iets van de beteeke
nis van dien jezus-naam? 

* * * Nog een tafereel, maar nu is het nae ht, 
middernaeht en alles gaat heel stil, bijna 
geheimzinnig in zijn werk. A-lleen in de zaal 
van het Leger des Heils in de Warmoes-

3 

straat heerscht vroolijke bedrijvigheid be
hoorende bij de toebereidselen voor een feest 
en dat nog wel in den Kersttijd. 

Intusschen zijn hier en daar op de donkere 
straten in den omtrek van den Dam vrou
welijke Heils-officieren bezig met verlorenen 
te zoeken, met verdwaalden thuis te brengen. 
Straks komen kleine groepjes van twee of 
drie naar de verlichte zaal. Als er niet meer 
verwacht kunnen worden, zijn er een 0-tal 
Maria Magdalena's. Zij zijn te gast bij het 
Leger des Heils op dit uur, omdat zij op 
een ander uur niet te bereiken zijn. Zullen 
wij in dit middernachtelijk uur met deze 
vergadering ook zingen? ja, wat zullen wij 
zingen? Wij zingen: 

,,Br ruischt langs de wolken een lief lijke Naamt'. 
Hier en daar klinkt een spotlach, maar de 

groote meerderheid zingt. Maar niet Jang; 
nu en dan valt er een stem uit en gaat het 
zingen over in een zacht schreien. De herin
neringen der jeugd worden wakker en tafe
reelen uit het ouderlijk huis of uit de Zon
dagsschool doemen voor den geest op en bij 
het laatste vers is de indruk geweldig en heeft 
de spreekster van dien avond een heerlijke 
gelegenheid, haar woorden ingang te doen 
vinden. Het lied had wonderen gedaan. 

Ook op dit Kerstfeest zal veel gezongen 
worden in het Ian d over de zee en hi er in 
Nederlandsch-Indie. En ook in de gezinnen 
naar ik hoop. Hoe herinner ik mij nog, eens 
gelogeerd te hebben bij gelegenheid van een 
korpsbezoek bij een dame, een weduwe, die 
het Leger maar weinig kende. Orie lieve jon
gens had ze en als een gunst verzocht zij 
mij, bii den Kerstboom in de huiskamer dien 
kinderen het Kerstverhaal te vertellen. Nog 
zie ik ons zitten, de rnoeder, - hoewel nog 
een jonge vrouw, in diepen· rouw, - en 
haar drie zoontjes, terwijl wij met z'n 
vijf jes zon gen : 

,,Er ruischt langs de wolken een lief'lijke Naam". 

Het was dat moederhart dien avond, 
alsof het haar ruimer werd ternidden van 
haar zorg en smart, want Hij was er toch, 
de Heiland · der were Id, voor haar en voor 
haar jongens. .. . 

Zoo Iaat ook dit heerhJke, oude Kerstl1ed 
weer gehoord worden in huiskamer, zaal 
en kerk, en vooral laat het hart meezingen, 
mede jubelen: 

11 Dien naam draagt mijn Heiland mijn lust en 
mijn lied", 
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Het noemen van haar naam zelfs wekt in ons hart de gevoelens 

van al wat edel en rein, goed en verheven is - en met recht. 

Ats wij nader toetreden en haar gadeslaan in haar leven, 

kunnen wij niet anders dan haar bewond~ren. Haar reinheid 

en echte _ vroomheid, haar ootmoed en fijn gevoelende beschei

denheid, zoo bekoorlijk in een vrouw; en aan den anderen kant 

haar geloof en haar moed, die ook niet terugdeinst in het uur 

van lijden en smart I Wij 

verwonderen ons nietmeer, 

dat God, de Heer, haar, 

juist haar gekozen heeft 

om het moederschap te ver

vullen van Zijn geliefden 

Zoon. 
Zeldzaam mooi is haar 

Jeven geschilderd in de 

Evangelien - in losse trek

ken slechts, hie r en daar 

met een enkel woord, of 

een stilzwijgen, een hou

ding of een handeling -

voldoende echter om ons 

een helder inzicht te ge

ven in haar karakter - en 

dat ons met diepe veree

ring vervult. 
En wie was dan Maria? 

De aangebeden, beminde 

dochter uit aanzienlijken 

huize, de gevierde dochter 

van een der voornaamste 

farizeen of schriftgeleer

den van edele afkomst? 

Neen", daar was geen rijk

dom, om zich op te be

roemen; geen deftige naam 

was de hare - noch maak

ten talenten of schoon heid 

haar bijzonder aantrekke

lijk . . . . . Zij was de 

eenvoudige dochter van 
eenvoudige lieden, de echtgenoote van een gewoon werkman I 

0 ! hoe heeft de Heer voor altij d den werkmansstand ver

heven en geheiligd! 

MARIA, DE- MOE 

Hoe heeft Hij getoond, dat voor Hem geen aanzien des 

persoons geldt; dat H ij slechts zoekt naar degenen, wier hart 

volkomen is voor Hem, om Zich sterk te bewijzen aan hen. 
Geprezen zij Zijn naam ! 

* * * 
Zoo lezen wij, dat de engel Gabriel bij zijn gedenkwaardig 

bezoek tot haar zegt: .. Vne llict. !Jf aria! /Vant gij lubt gmade 

bij God gc7,1011dm .1'' 

Kon er een hooger getuigenis gegeven worden van haar 

leven, haar wandel?, Voorwaar: "Zalig zijn de reinen van 

hart, want zij zullen God zien", is yan toepassing op haar. · 

En Maria werd bereid 

bevonden, toen haar de 

grootsche taak werd opge

legd: "Zie de dienstmaagd 

des Heeren, mij geschiede 

naar U w woo rd!" 

Welk een schoon ant

woord ! 

Geen terugdeinzen, geen 

vragen. en geen twijfel, 

ook geen zelfverheffing 

noch hoogheid des harten 

vindt gij bier. Haar on ... 

wrikbaar geloof in de 

almacht en wijsheid van 

God uit zich in volmaakte 

gehoorzaamheid: ,, '/!Vant 

gem di11g :;al bij God on 

mogdijk ::,ijn !" 

Hoe heerlijk is dit uit

gedrukt in haar lof zang: 

,,/Jlijn :;id maakt ~1oot 

t!t:.Jt lletre, m mi.Jn l(N'Sf 

71tr/u.·11gt :;ic/t in God, mij11c11 

Za!t;![maker, omdat !Ji) de 

ncderlzcid Zijner dicnst

maag-d lwft aangc:;zm ; 

1t1cmt :;it, '!Jail 1u1 aan :.-u!!e11 

mij :;a/t~f! spnkl'll al de gt

slachtc11. iVant g100!1• di11gcn 

h1:cft arm mij ,fftrlaall !lij, 

JJic maclztit; is, t ll /1cil~!{ is 

L~/11 new Ill ; en Zij11 barm -

liar! i,cr/tcitl i \ 71/W f[Cl!acht 

lot g11slacht o~cr dcuenen dlt. lftm vnc:ten''. 

Hierin vinden wij den sleutel tot ·Maria's godsdienst. Deze 
was niet 'een uitvloeisel van gevoelens alleen, geen ber top· 
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ervaring, die wegkwijnt, zoodra wij op bet vlakke land van 

het · alledaagsche leven komen - het was een krac!zt, die haar 

standvastig maakte in het uur der beproeving en des lijdens, 

die haar pal deed staan zelfs in· 

het aangezicht des doods. Want haar 

leven - in zoover wij het kennen -

was vol van zelfverloochening, vol 

van bange vragen en onbegrijpelijke 

wegen. Uitermate groot en heerlijk 

was het voorrecht om de moeder te 

mogen zijn van haar Heiland, maar 

dit beteekende voor haar van den 

beginne aan smart en 'lijden. 

Volgen wij de jong gehuwde vrouw, - hoe angstwekke~d en 

zorgvol waren de eerste weken en maanden ! Geen plaats 

voor haar in dien gedenkwaardigen nacht in het overvolle 

Bethlehem; hoe moet het haar, hoe haar echtgenoot te moede 

zijn geweest; toen zij van huis tot huis aan gesloten deuren 

klopten ! Geen vriendelijk zachte moederhand om het jonge 

vrouwtje welkom te heeten, geen blik van mededoogen treft 

het beklemde hart, geen woord van aanmoediging haar oor. 

Voort sleepten zij zich, totdat zij - o, dat het gezegd moet 

worden - een laatste toevlucht vinden in een stal t •••• 

En later - moet het niet als een bange vrees over haar 

gekomen zijn, daar in den tempel, toen Simeon, het Kindeke . 

in de armen, de beteekenisvolle woorden uitsprak: ,, ....• En 
ook een zwaard zal door u ws zelfs ziele gaan '' ..... ? 

Nauwelijks was het Kindeke geboren - daar naderde een 

nieuwe beproeving ! Booze menschen stonden Het naar het 

Ieven en de teere, jonge moeder moest plotseling vluchterr naar 

bet verre Egypte, weg van vrienden en verwanten, als een 

vreemdeling onder ·vreemden. 
.En nog later, toen zij uit den mond van den knaap jezus 

Zelf hooren moest: ..... ,, Wist gij niet, dat Ik moet zijn in 

de dingen llfi:fns Vaden?'' 

Neen, Maria begreep het nog niet, maar als een wij ~e vrouw 

,;bewaard~ zij al de:::e di7lgat in /iaar hart." 
Zoo werd zij voorbereid op dat ernstige uur, toen weldra haar 

Zoon Zijn lief hebbende moeder een laatst vaarwel zeide, om 

heen te gaan in de wereld, om ,,te zoeken en ·zalig te maken, wat 

verloren was''. 
Bewonderenswaardig is haar houding, de takt, die zij aan

wendt tegenover haar Zoon gedurende Zijn openbaar optre

den. Hoe toont zich daar haar edel karakter, haar onzelf

zuchtige liefde ! Zij had begrepen, dat zij geen recht meer 

had op Hem - zij erkende Zijn roeping en trad terug. Zij 

drong zich niet op den voorgrond, toen Hij populair, gezocht 

en geacht was ; zij maakte het Hem niet moeilijk, toen de weg 

naar Golgotha leidde; zij had geleerd te vertrouwen daar, 

waar zij niet kon zien. 

Treffend en kenschetsend ook is haar raad aan de dienaars 

op de bruiloft te Kana, toen zij. onbewust van de diepte der 

beteekenis, die het woord voor toekomende eeuwen in zich 

sloot, tot hen zeide: ,,Zoo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat". 

* * * 
Onze Iaatste ontmoeting met Maria is aan den voet van 

het kruis. 

,,Uit zwakheid kracht hebbende gekregen", Iiet zij het zich 

niet ontnemen, om Hem te volgen tot op Oolgolha, volhardende 

tot het einde aan de zijde des geliefden Zoons. 

Werd het haar toen duidelijk, dat het lijden, de bittere dood 

van Hem ook was om harenlwil, opdat dj toegang tot den Vader 
mocht hebben ? Werd toen in haar hart die andere liefde 

geboren, een meerdere dan moederliefde, de liefde van een 

vrijgekochte zondares voor haar Verlosser en Zaligmaker? 

Wij gelooven het. 
En wij weten, dat zij als een getrouwe volgelinge ha

ren Heiland verheerlijkte in haar verdere leven. 

* * * 
Ofschoon wij Maria nie~ aanbidden, gevoelen wij, dat wij 

haar niet voorbij kunnen gaan. Zij heeft ons een voorbeeld 

gege 1en, dat waard is, om met alien ernst nagevolgd te worden. 

Mogen wij van haar leeren, opdat ook wij genade bij God 

vinden mogen ! 

lij bedt 1e biep in baar barte betuaarb, 

11\ie tuootben ban wonbere waatbt ; 

J!)aar 1!inbekt biep in be oogjes gestaatb, 

1aie btiligstt -ocber op aarbc. 

Jn stille ontroering bolbrengt lij tam: taa:k 

<!En ?iet, bat geen ktuaab ~em kan bertn. 

2ij bouitlt ober 't hribjt be banben ba:aft, 

1iit neeb'rige bitn~tmaagb bes ~eeren .... 
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I BUITEN GESLOTEN. 
DOOR DEN CHEF VAN DEN STAF. 

NZE Heiland begon Zijn !even op 
aarde met een ervaring, die - he
laas !-de Zijne gebleven is door alle 

· sindsdien vervlogen eeuwen heen: 
1~6111" Er was geen plaats voor Hem 

in de herberg". Hij we rd buitengesloten. 
Deze ervaring was inderdaad in groote 

mate Zijn deel gedurende Zijn verblijf op aarde. 
"Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen 
hebben Hem niet aangenomen." Toen Hij had 
gepredikt in . Nazareth, waar Hij was opgevoed, 
stond het volk op en wierp Hem buiten de stad. 
Te KapernaUm, waar de menschen de mach-
tige werken zagen, die Hij deed, gin gen 

zij uit en baden, of Hij uit hun landpalen wilde vertrekken. 
Hij kwam door Samaria, en de Samaritanen wilden Hem niet 
ontvangen. Waarheen Hij ook ging, Hij was een dakloos zwer
ver. "De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten'', 
sprak Hij, ,,maar de Zoon des Menschen heeft niet, waar Hij 
het hoofd nederlegge". jeruzalem wilde Hem niet; iemand uit 
Zijn eigen kleinen kring maakte een overeenkomst, dat hij Hem 
verraden zou. Hij ging naar den Hof van Gethsemane, opdat 
Hij al, wat over Hem komen zou, kon overdenken en er bereid 
voor zijn, en nam drie Zijner discipelen mede, om met Hem te 
waken en te bidden; maar in dat laatste uur konden .zelfs zij 
Hem niet helpen - Hij moest de pers gansch alleen treden. 

En toen besloten . de heerschers tot Zijn onderga ng, en de 
Romeinen geeselden Hem en gaven Hem over om gekruisigd 
te worden; en ten laatste hing Hij aan het Kruis, ge"isoleerd 
tusschen hemel en aarde, ontbloot en verlaten, alleen. Waarlijk, 
toen Hij op aarde was, was er geen plaats voor Hem ! 

En heden, met al het Christendom, waar wij ons op beroemen, 
wordt er geen plaats voor Hem gevonden. Harten en huizen 
en gedachten en plannen en tijd en leven zijn alle vol van tal 
van andere zaken en Jezus wordt buitengesloten ; men laat 
Hem als een smeekeling, als een bedelaar aan de deur staan. 

Welk een teleurstelling moet het voor Hem ·zijn, als Hij in 
dezen Kersttijd ziet op de tooneelen, die verbonden zijn met 
Zijn naam - de viering van het Kerstfeest - terwijl Christus 
is buitengesloten. Er is geen plaats voor Hem in de huizen 
van vermaak, of te midden van de schittering der balzalen ; 
Hij is er buitengesloten. 

De boodschap van het Leger des Heils in dezen Kersttijd 
is: ,,Maak plaats voor jezus l" Wij verkondigen Zijn gewilligheid 
en verlangen, om in al de problemen en smarten, zoowel als in 
alle overwinningen en vreugden des Ievens in te komen. Sluit 
Hem niet langer buiten ! 

Wij moeten voor Jezus plaats maken in onze gedachten. 
Hoe concentreeren wij ze op duizend zaken en zoo zelden op den 
Christus I Ats onze aandacht voor een oogenblik wordt vastge .. 
houden door een blik op Hem, hoevelen laten dan onmiddellijk 
allerlei gedachten toe aan genoegens, aan zaken, aan zonde en aan 
allerlei andere dingen, die het beeld uitwisschen, en alle gedach
ten aan den Verlosser verdrijven. Hij WCJ1rdt er buiten gesloten ! 

Wij moeten plaats voor Hem maken in 
ooze huizen. Uit al . te vole wordt 
Hij buitengesloten. Buitengesloten uit de 
kinderkamer, want den kinderen wordt nooit 
geleerd te bidden. Buitengesloten uit de eetka
mer, want er wordt nooit een zegen gezocht 
van Hem, noch Hem dank gebracht voor de 
gaven Zijner liefde. Buitengesloten uit het 
slaapvertrek, want Zijn bescherming wordt 
nooit gezocht voor den nacht, noch Zijn Ieidin g 
voor den dag. Buitengesloten uit het gezin, 
want daar wordt geen altaar opgericht, rond
om hetwelk men zich kan verzamelen om te 
aanbidden. Hij wordt buitengesloten ! 

Wij moeten plaats maken voor Jezus 
in ooze plannen. Hoeveel plan nen zullen 
worden beraamd voor het Nieuwe jaar, dat 
wij zoo spoedig zullen ingaari ! Plannen voor 
zaken, die - zoo hopen wij - grooter rijkdom 
aanbrengen. 1\1aatschappelijke plannen, die 
ten doe! hebben, ons aanzien onder onze 
naasten te verhoogen. Huiselijke plan-
nen, die meer gezelligheid zullen brengen. Plannen voor 
genoegens, waarvan men hoopt dat zij grooter blijdschap 
verzekeren. Ontwikkelingsplannen, waardoor onze kennis zal 
vermeerderd worden. Er zijn plannen voor elk jaargetijde, en 
toch wordt er geen plaats gemaakt voor den Zoon van God. 

lndien gij Hem hebt buitengesloten uit al uw plannen en Hem 
buiten hebt gedrongen uit al uw ontwerpen voor 1926, breng 
Hem er dao in! Het is nog niet te laat. Laat Hij u leiden 
in het kiezen van uw weg voor de dagen der toekomst en maak 
geen plannen, waarop Zijn goedkeuring niet rust. 

Dah zijn er sommigen, die dit lezen, die den Koning uithun hart 
hebben buitengesloten. Misschien heerschte Hij daar eenmaal 
en had Hij ieder deel er van in bezit gen omen ; maar langza .. 
merhand, in sommige gevallen zeer lang2aa111, is Hij van Zijn 
plaats gedrongen, misschien niet met het doel Hem buiten te 
sluiten, maar toch is gaandeweg Zijn plaats ingenomen door de 
een of andere overweging, zoodat Hij heden buitengesloten is. 

Buitengesloten is het overwegen van die dingen, welke ver
bonden zijn aan de belangen van het Koninkrijk Gods. Sommigen 
zullen zich het vorige Kerstfeest herinneren, toen men trachtte 
Hem welgevallig te zijn en ieder uur te vullen met het dienen 
der menscbheid, waarvoor Hij op aarde kw am. 

Misschien zijn voor anderen vele Kerstfeesten voorbijgegaan, 
sinds zij eenig belang toonden in goede en heilige dingen, en 
nu zijn leven en hart zoo vol van andere belangen, dat het 
moeilijk is te gelooven, dlt het ooit anders geweest is. Christus 
als Gast in hun huizen? Dat is het laatste, waaraan zij denken. 

Open opnieuw voor Hem de deur t Laat Hem binnen, zelfs 
al gevoelt gij, dat de plaats Zijner niet waardig is, en al twijfelt 
gij, of het ooit een plaats voor Hem kan zijn. Indien gij dat wilt, zal 
Hij al die dingen er buiten sluiten, die Hem nu buiten sluiten en 
dan zal van u niet gezegd worden: ,,Er was geen plaats voor Hem''· 
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EEN GESCHIEDENIS UIT NOORWE1GJEN. 

verwacht toch niet, MoedtH, dat ik mijn leven 
Jang thuis zal blijven hier op de boerderij? Ik 
ben beu van den ploeg en de spade; ik wil 
geen boer worden; ik wil er uit, de wereld 
in en het !even zien, ik wil naar zee ! " 

De Moeder zuchtte. ,, Ik zal je zeker niet tegen houden mijn 
· ongen; je kunt de vrijheid krijgen. Ik zal wel een uitweg 

inden en iemand krijgen, die ons land wil overnemen. Een
aamheid en ontbering wil ik ook gaarne. dragen, als het jou 
iaar goed gaat en jij maar gelukkig wordt. Maar ik ben zoo 

bang, dat die groote wereld daarbuiten mijn .iongen zal beder-
en en . . . o, H.endrik, ~a~. baat het den men.sch, zoo hij 

~e. heele wereld gewmt en htJ ltJdt schade aan ztjn ziel? Er 
JS 1ets, dat meer waarde heeft dan geld, en dat is een rein ge
moed en een onbevlekt lichaam. Ats je die daarbuiten in de 
wereld zoudt verliezen, zou je geluk te duur gekocht zijn. God 
egene en beware je, mijn jongen !" 

,, Wees maar ·niet ongerust over mij, Moeder, ik zal het wel klaar 
spelen. En Uw vermaningen zullen niet tevergeefsch zijn geweest· 
ik zal er naar streven, een goed mensch te zijn; aat beloof ik'< 

Zoo P.ing Hendrik naar zee en zijn Moeder bleef alleen ach
ter in de woning. De brieven van haar zoon waren als zon
nestralen in haar eenzaam bestaan. Wanneer de oude postbode 
na.ar de deur t?~kw~m en met een vriendelijken glimlach een 
brtef omhoog fi1eld met de woorden: "Hier is nieuws van Uw 
zoon. Mo~der Anna", dan straalde haar gezicht van vreugde ; 
en de bnef werd geopend en g~.lezen, terwijl de postbode 
stood te ~achten. Oat was zoo z11n .. recht geworden, om zijn 
deel te knjgen .. van al h~t wonderlIJk~, dat Hendrik zag en 
beleefde op z11n verre re1zen, en dat htJ zoo levendig voor zijn 
Moeder besch~eef. En bovendien verwachtte toch het heele dorp 
door middel van den postbode omtrent Hendrik te zullen hooren. 

Maar de oude geschiedenis herhaalde zich: de brieven . 
werden schaarscher en schaarscher - tot zij ten laatste 2eheel 
uitbleven. Hendrik had vergeten, wat hij zijn Moeder beloofde, 
toen hij heenging. Nieuwe belangen namen zijn gedachten 
gevangen; nieuwe kameraden wijdden hem in in dingen waar
van hi.f nooit gedroomd had, en lachten om zijn onwete~dheid 
en gewetenswroeging. , 

Het duurde niet lang, of Hendrik kon vloeken, drinken kaart
spelen en nog veel meer, zoo goed als de anderen. Hij ve;diende 
veel geld, maar verloor zijn karakter; hij gewon de twijfelach
tige vreugden van het oogenblik, maar verloor zijn rein geweten. 

Jaren zijn voorbii gegaan. In het kleine huisje bevindt zich 
de Moeder en werkt er als voorheen. Haar rug is gebogen en 
de diepe rimpels in haar gelaat vertellen van zorg en kommer, 
van tranen en slapelooze nachten. Wanneer de dagtaak is af
geloopen, zit zij bii het fornuis met den grooten, ouden bijbel 
op haar schoot. , Haar gedachten zwerven heen naar den zoon, 
die ver weg is, terwijl haar hart zich in het gebed tot God 
verheft om troost; en dan zingt de oude vrouw met bevende stem: 

,, Waar zwerft mijn arme jongen rand, 

Die 't ouderlijk huis verliet, 
De zc.,an, in wien 'k al mijn vreugde eens vand? 

Mij11 hart vergeet hem niet. 
Waar zwerft tach mijn jongen i·ond? 

• t Ver loren kind, 
Nag zoo teedct' bemind, 

Waar zwerlt mijn jongen rond 1" 

Het is Kerstavond. De lucht weergalmt van klokgelui. De 
sneeuw ligt dik en zacht over veld en bosch. De sterren 
tlntelen zoo feestelijk aan den hemelboog en vcrlichten den 
weg voor een eenzamen voetganger, die zich langs het bosch .. 
pad naar het kleine dorpje spoedt. 
. ,,Daar is de kerk", zef.;t hij tot zichzelf, als de torenspits 
1ch vertoont, waar de boschrand wa naar binnen inbuigt. 

!'En daar is de pastorie en de school . en de smederij; wat 
1s al!es hetzelfde gebleven t En daar is Moeders huis dat lieve 
plek1e mijner jeugd." Hij verhaast ziin schreden. ' · Wat zal 
~oe~er zeggen, als zij mij weer ziet? Zij zal zeker ver'~ast zijn, 
dte heve, ou~e ziel ! lk hoop, dat zij blij zal zijn met haar 
KerstcadeautJes ; ik zal haar Iekker in de sjaal wikkelen · en 
nu zal ze voortaan ook niet meer zoo hard behoeven te wer'ken. 
- Ma~r waarom brandt daar toch geen licht binnen? Is Moe
der mtgegaan met de Kerstdagen? Het is zoo vreemd stil 
om het huis. Of zou zij ziek wezen? Of ...... ?'' . 
~ngst beklemt zijn hart, terwijl hij het tuinhek opent, naar het 

huts toeloopt en aanklopt. Er komt geen antwoord. Hij klopt weer. 
Tevergeefs. Een oogenblik daarna is hij bij de buren aan de deur. 

,, Waar is moeder Anna? Is zij niet thuis? Er wordt niet 
open~edaan, als ik klop," zegt hij gejaagd, als de buurvrouw 
z1ch m de deur vertoont. 

"Wie bent u? Nee maar, ben jij dat, Hendrik? Korn binnen ! 
Hartelijk welkom hi er; het is lang geleden, sedert we je bet 
Iaatst gezien hebben. . 

Je Moeder? ja, je komt te laat, om haar nog te zien. Wij 
hebben haar in het voorjaar ter rush~ gelegd op het kerkhof". 
.. ,,Arme Hendrik, arme jongen !" gaat de buurvrouw mede

ltjdend voort, als zi.f ziet, hoe de jonge man het gelaat in de 
handen verbergt en zijn krachtige gestalte schokt van het snikken. 

Daarbuiten op bet kerkhof ligt Hendrik schreiend op zijn 
Moeders graf; zijn handen verwijderen zoekend de sneeuw 
van het kleine houten kruis en met moeite tracht hij te lezen: 
,,Hier ligt begraven ... " 

,,0, Moeder, Moeder!" snikt liij. Waarom ben ik toch niet 
eerder thuis gekomen om uw vergiffenis te ontvangen ! Dat Uw 
g~ijze hoof~. moest ten grave dalen met droefheid over mij, 
die Uw bll1dschap en · Uw steun had behooren te zijo 1 En 
nu heb ik geen enkele gelegenheid, om iets goed te maken 
van wat ik misdaan heb tegen Uw liefdevolle hart t 0, Moeder, 
Moeder, vergeef mij toch !" 

Heete tranen druppelen neer in de witte sneeuw. Dan heft 
hij zijn oogen op naar de stille sterren. 

,, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor U en ik 
hen niet waardig, Uw kind genaamd te worden. lk verdien 
Uw straf, maar ik smeek om Uw barmhartigheid. Wilt Gij mij 
aannemen, zooals ik ben? Wilt Gij mij mijn zonden vergeven 
en mij helpen, een ander mensch te worden? 0 God, leid mij 
op den rechten weg om Uws naams wil, opdat mijn moeder 
ook niet vergeefs op mij zal wachten daar, waar zij nu is·, 
in de eeuwige Woning bij U I Goede God, laat ook mij den 
weg daarheen vinden !" 

Het wordt zoo stil in zijn binnenste, terwijl hij bidt; en 
hij hoort een stem, zoo zacht en gezegend, als kwam zij 
van den heme!: ,, Deze mijn zoon was dood, en is weder levend 
geworden; en hij was verloren en is gevonden." 

.~ ~r·- -.. 
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KRIJGSRADEN 
VELD~OFFICIEREN 

MET DE 
VAN JAVA. 

Het was de eerste maal. dat de Veld-Officie
ren van Java afzonderlijk bijeen kwamen voor 
Officiers-krijgsraden en daarom was dit samen
komen een belangiijke gebeur1enis in de kro
nieken van het Leger hier in Ned -lndie. 

Maandag, 26 October was de d ~1 g, doch reeds 
des Zaterdags arriveerden de Officieren van 
heinde en ver om dee! te nemen aan de Zon
dagssam~nkomsten, die door de Territoriale 
Kommandante geleid werden. 

Bezieling ging er uit van die schare rnannen 
en vrouwen, arbeidende in gronte steden en 
kleine, veraf ;elegen dessa-posten, doch alien 
met hetzelfde grootsche doe!: de zonde te be
strijden en het heerlijk Evangelie te verkondi
gen aan ,,het volk, dat in duisternis wandelt". 
Zoowel des morgens als des avonds was er 
geestdrift in bet zingen onzer verheffende 
liederen en geestdrift ook in het getuigenis 
der sprekers, wanneer er verteld werd over 
Gods wonderbare Jiefde, ondervonden in den 
mooi~n, maar moeilijken arbeid en werd 
aangedrongen op algeheele overgave des harten 
aan den Heer. 

DE CHEF,, SECRET ARIS OPENT 
DE NIEUWE ZAA.L TE 

SEMARANG EN TE MA.GELA.NG. 

Reeds Jang was de wenschelijkheid van een 
Europeesch korps te Semarang gevoeld. Ge
ruimen tijd werd ons de Zendingskerk welwil· 
lend afgestaan tot het houden van samcnkom
sten, maar toch, de soldaten en vrienden ver
lang jen naar een ,,eigen tehuis''. Na de vele 
voorbereidingen, die hieraan noodzakelijk vooraf 
j?aan, werd den lsten November de zaat door 
dtn Chef-Secretaris geopend Reeds bij aankomst 
aan het station te Semarang werd verzekerd: 
,.Alles is ktaar en de verwachtinger zijn groot", 
en die verwachtingen ~ijn niet beschaamd. 
Kw art voor zeven des a vonds bevonden wij 
on'3 voor de nieu we zaal, '1ie wel reeds verlicht, 
maar no;; gesloten was Na het eerste lied en 
gebed werd door den Divisie-Officier met een 
kort, toepasselijk woord de sleutel aan den Ko
Jonel overhandigd en de zaal in naam der Terr. 
Kommandan1e ontsloten en in gebruik genomen. 

,,Keurig I" w;is de algemeene uitroep, toen 
de aanwezigen binnen gingen. Voor de
ze eerste sameokomst was de zaal weldra 
gelleel gevuld en door het zingcn van het 
eerste lied werden de aanwe.dgen opgewekt, 
aanbidding en 1of te brengen aan den dier- J 
baren jezus-naam. Een hijbelgedt->elte werd 
voorgelez~n en daarna verklaarde de Chef-Sec
retaris het doel van deze zaal. Verschil· 
Jende andere sprekers voerdP-n daarna het 
woord; in aller toespraken klonk een toon: 
dan1' aan den Heer, Uie het mogelijk had 
gemaakt, dit nieuwe korps te Opt:'ntn . Ool< de 
1rnllekte in deze sa ·11 enkomst. een dankoffer, 
getuigde van die dankbaa 1 heid. 

Ve volgende morgen vond ons bijeen voor 
de eersfe Heilig-ingssamenkoms1. Een aan
dachtig publiek volgde de toesprnak van den 
Kolonel. Een zuster zocht den Heer in de?e 
samenkomst, terwijl des avonds twee zielen de 
goede keuze deden. Mog-c de Heer deze 
,,eerstelingen" zegenen en bewaren en de nieuwe 
Legerzaal een ,,Bethel'' doen worden voor vele 
zielen 1 

Den volgenden morgen ging de reis naar 
Ambarawa. waar, na een bezoek aan Bawen 
jn den voormiddag, een welge&laa~de open .. 

De Kolonel was aan de spits van hzar troepen, 
des morgcns en des avonds, en door de keuze 
der liederen zoowel als door haar bijbelwoord 
rnoedigde ze alien aan en werd den onbekeer
den de weg tot zaligheid gewezen. 

's Middags om 5 uur was er onder leiding van 
den Chef-Secretaris een groote openluchtsa
menkomst op de aloon-aloon, bijgewoond door 
een paar honderd Javanen, Soendaneezen, etc. 

· Ook namen alle Officieren deel en met gloed 
en overtuiging werd de Blijde I3oodschap ver
kondigd en klonken onze Maleische liederen 
over het ruime veld . Het geestdriftig getuigenis 
van een Javaansche heilssoldate, een eenvoudige 
vrouw, maakte bijzonderen indruk. Menige Eu· 
ropeesche voorbijganger bleef even staan en 
Juisterde. Mis!>chien vie! iets van het met ruime 
hand uitgestrooide zaad des Evangelies ook in 
hun hart. Moge God het wasdom geven ! 

De krijgsraden zel'f waren vol rijke lessen en 
raadgevingen, die we hi er niet kun nen weerge
ven, doch waarvan de resultaten zeker zullen 
gezien worden in de korpsen over geheel Java. 

C. B. 

luchtsamenkomst werd gehouden en des avot1ds 
een prachtige bijeenkomst, waatin 6 rnakkers 
zich voor 't eerst of bij vernieuwing aan den 
dienst des Heeren wijdden. 

Daarra ging het weer verder naar Magelarg, 
Adjudant en Mevrouw Nyheim en een aanial 
makke1s verwelkomden ot s met ont11looide ba
nier. Het was feest voor het Legervolkje in Ma
gelangl Ook hier zou cen nieuwe zaal worden 
geopend en ook deze plechtigheid werd door den 
Chef-Secretaris verricht. Toen alien daarna een 
plaats1e .in de 'Zaal gezocht hadden, was deze 
overvol; dichte ri.ien belanPstellenden stonden 
nog voor de geopende ramen. Een rijk geze
gende samenkomst volgde, waarin 13 soldaten 
werden ingezegend en. na een krachtige toe
spraak van den Kolonel, 13 ziefen tot den 
Heer kwamen. De Heer beware deze nleuwe 
soldaten en bekeerlingen I 

Excelsior. 

BOEKHANDEL LEGER DES HEILS 
JAVASTRAAT 16 :--: BANDOENG. 

====== 
FRAAIB KERSTGESCHENKEN. 

En keur-collectie boeken o. a. : 

't Hart ,,naar boven'' door C. OJiphant-
Schoch f 1.75 

De Levensvragen 
en het Licht Gods door P. Stegenga f 2 25 

De Pelgrimsreis door John Bunyan f 2.00 
Naomi door B. j . Webb f 400 
Hypatia door C.H. Kingsley f 4.50 
Saulus van Tarsen door Os. M. Bever-

sluis f 4.50 
Bijbelsche verhalen 

(4 deeltjes) door Irene per 
deel f 0.25 

TEKSTEN: 

Kartonncn teksten van f 0.15 tot f 1.00 · 
Glazen teksten van f 1.00 tot f 2 50 
Teksten in llout iebrand van f 4.00 tot f 15.0Q 

1 DECEMBER 1925. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 

CHEF-SECRET ARIS. 

Bandoeng, 9 November 1925, 

De Territoriale Kommandante. 

De voorbereidingen en pe geest van ver
wachting voor het congres beloofden bij het 
ter perse gaan van dit nummer bijzonder ge
zegen de samenkomsten. 

Adjudnnte Palm van ,;Poelau si Tjanang"' 
Adjudante Pettersson van "l<oendoer" en Ka
piteine St<1pleton van Medan zullen de mak
kers van Sumatra vertegenwoordigen. 

Ook zal de Kolonel te Weltevrea.en de ope
ning van het nieuwe Meisjeshuis Jeiden. De 
Burgemeester van Weltevreden heeft zich 
vriendelijk bereid verklaard, het huis te openen 
en Mevrouw Meyroos zal mede tegenwoordig 
zijn. 

De Chef .. Secretaris op reis. 

Een flinke schare was bijeen voor de opening 
van het nieuwe Europeesche korps te Semarang. 
De zaal ziet er keurig netjes uit, van binnen 
zoowel als van buiten. Majoot Palstra over
h:indigde mij een verzilverden sleutel om de 
deur te open en. De zaal was stamp vol en een 
uitnemende geest beheerschte de vergadering. 
Lt.-l ; Jlonel Dr. Wille hield, als oudste Officier 
van ·Semarang, de vlag op, toen de zaal en de 
Officieren, Kapitein en Mevrouw Lorier, in het 
gebed den Heer werden gewijd. 

De samenkomsterl, welke des Zondags v:olg
den, beloofden veel voor de toekomst; 3 ziclcn 
zochten d~n Heer. 

Te Am barawa waren de makkers van 5 
buircnposten tegenwoordig in de openlucht
samenkomst. In de a vondmeeting werden de 
nreuwe 0 1ficiaen, de Kad.-Luitenan1s Lom
boan, gei'nstalleerd; 4 zitlen kwam~n uit voor 
heiliging en 2 voor verlossing. 

De makkers van Magelang gaven ons, onder 
aanvoering van Mevrouw en Adjudant Nyheim, 
een hartelijk welkom aan het station. Ecn mooie 
openl11cht samenkomst op de aloon-.aloon en 
dan de groote gebeurtenis: de opening van de 
nie'uwe zaal, een bi lik huis met een eenigs
zins Europeesch front. Toen de deur was ge
opend kregen wij het vroolijk interieur van de 
zaal te zien: groote, omlijste teksten, de gift 
van de Soldate11 aan hun korps. aan den muur; 
aan den rood geschilderden <1chtermuur van 
het platform een Javaamche tekst in geel en 
een eveneens roode zondaarsbank: het door de 
inlanders zoozcer geliefde rood drukt op het 
geheel een echten .,Leger"- stempel. Een be
langrijke plechtigheid was de inzegening van 
13 soldaten, waaronder 6 gehuwde paren ; 
aan het eind der samenkt)mst mochten we ons 
verheug(•n over 13 zielen, die den Heirand 
zochten. 

Majoor Palstra en Adjudant Loois verleenden 
zeer gewaardeerde hulp. 

Ensign en Mevrouw Glover. 

Onze rnakkers zullen met belangstelling ver
nernen, dat een lief jonge1je zijn lntrede heeft 
gedaan in de woning van deze makkers te 
Djokja. De bahy maakt het wel; Mevrouw 
Glover gaat slechts zeer langzaam vooruit. 

Nieuwe kameraden uit Nederland. 

Ons werd gemeld, dat we de Ensl11ns Beun
ders en Kapitcil'le Karren beld den 26sten De
cember hier mogen verwachten . Harte!ijk heeten 
wij deze makkers welkom in Oost-Jndie. 

Kerstgroeten. 

Onzen lezers en alien Legcr-vrienden in de 
zen Archipel onze hartelijkste en beste wenschen 
voor e~n ~elukki~, gezegend Kerstfeest. 



., 

eber ben i\erstboom. \ 
• Winfried, wel eens ,,de Apostel van 
Duitschland" geheeten, vertoefde omstreeks 
·72;5 in Saksen, waar zich in een groot woud 

-~,· een o.ude . eik bevond, gewijd aan Thor, 
dett God des donders. Onder dezen eik 
.von_d Winfr!ed op een winternacht een 
Jroep · woeste mannen, die er hun offer -

en . klein kind - aan den grooten god 
· wilden brengen. Winfried springt naar vo
ren~ neemt het kind in zijn arm grijpt een 
b.ijl en slaat op den ouden boo~ zoolang, 

· tot deze nedervalt. Op het ze\fde oogenblik 
, · schlint het ' zilveren maanlicht door het 

gebfaderte van hef woud en daar vertoont . 
zich achter den gevelden boom een jon
ge spar, wiens ta~ken zich ten hemel ver
heffen. 1Winfried keert zich nu tot de 
verbaasde . hei.denen, die niet anders meen ... 

' ,Pen, dan dat . hun god den heiligschenner 
~ou ltebben gedood, en zegt: ,, Van dit 
oogepblik. af zal de spar uw heilige· boom 

· zijn; hij ·is de bo.?m des vredes, want u~ 
huizen zijn van z1Jn hout gemaakt; en h11 
is het teeken van onsterfelijkhei d, want 

hii is altijd groen, - ·hij is ook 
t.p de boom van het Christus

kind, want hij wijst met zijn 
takken ten hemel !" 

En wa~rom nu den of spar 
op Kerstfeest · versierd ~let 
lichten en geschenken? Z1et, 
als alles in de natuur dor en 

, . doodsch ·s, staan daar deze 
boomen getooid in green - de kleur der 

11 hope - en zij spreken in eigenaardige taal 
van \ e overwinning van het leven op den 

· dootL Zij zijt1 de predikers van lief de en vrede. 

f 

~ 

~en iegenbe. 
T~en 1de wijzen uit het Oosten op weg 

naar Jt;ruz.alem waren, kwamen zij op z~
keren avortd moe en hongerig bij het hut1e 

1 .. van een weduwvrouw aan. Zij stege.n van 
'hun kameelen af, klopten aan en vroegen 

... om onderdak voor hen en hun dieren. 
Gaarne voldeed Asuba, zoo heette de vrouw, 

,.. aan hun verzoek en spoedig had ze hun 
· een maaltij d bereid, dien zij zich uitstekend 

lieten smaken. 
Na den ma'altljd begonnen zij Asuba te 

vertellen, wat het doel van hun reis was; 
van den Koning der joden, Dien zij wilden 
bezoeken; van de wonderbare ster, die hun 
den weg wees, en zij prezen den grooten 

.God zoozeer, dat in Asuba's hart een ver
langen oprees, om ook die ster te volgen 
en den pasgeboren Koning te aanbidden. 

Toen traden zij alien naar buiten en 
blikten op tot de ster, die juist bo.ven de 
hut stil stond. 

S T R IJ D K R E E T 

Den volgenden morgen reeds vroeg zadel
den de Wijzen hun kameelen en vroegen 
of Asuba dadelijk met hen mee wilde gaan ~ 
doch zij beweerde, niet dadelijk op reis t~ 
kunnen gaan, wijl zij nog zooveel te doen 
had. En zoo togen dus de Wijzen alleen 
verder. 

Tegen den middag, toen Asuba met haar 
werk klaar was, wil.de ze de Wijzen voJgen. 
Doch, o wee, de wind had het spoor der 
last.dieren ~eggeva~gd en bij een kruisweg 
gekomen, wist ze met of ze links of rechts 
moest afslaan. Ze besloot daarom te 
wachten tot het avond geworden was, 
dan zou immers de ster schijnen en die zou 
haar den weg wel wiji:en. 't Werd avond, 
doch geen ster was aan den hemel te be
kennen. Arme Asuba ! Ze had zoo'n schoone 
gelegenheid gehad om den Koning der 
koningen te zien, doch ze had haar voorbij 
laten gaan. 

0, , als de Heiland U roept, volg Hem 
. dan dadelijk, verhard uw hart n iet ! 

1Serst~i\aarsj es. 
I aren geleden we rd een oude dame, ter

wijl zij op Ke rs ta vond inkoopen deed, over
vallen door een dikken, gelen mist, waar 
bijna geen lichtstraaltje doorheen kon drin
gen en daardoor ~o gevaarlijk voor het 
verkeer. Om haar w~ naar huis te kunnen 
vinden, ging zij een il'teinen winkel binnen 
en kocht een doosje met Kerstboom-kaarsjes. 
De winkelier stak er een van aan en met 
dit kleine, brandende kaarsje in de hand 
begaf zij zich op weg naar huis. 

Heel spoedig kwam zij twee kinderen 
tegen, die, door den mist verdwaald, liepen 
te schreien. Ze bleef stil staan, stak nog 
een van haar kaarsjes aan, gaf dat aan het 
oudste der kinderen en wees hun, welken 
weg zij moesten inslaan. 

Toen ontmoette zij een arme, oude 
vrou w, die nauwelijks voort kon, en ook 
niet wist, waar zij zich bevond. Ook zij 
werd op dezelfde wijze geholpen, en nog 
verschillende andere personen, die zich in 
twijfel bevonden over den rechfen weg, 
verblijdde zij met het licht van een klein 
Kerstboom-kaarsje. 'roen de dame, een 
Heilssoldaat, haar woning bereikte, waren 
al haar kaarsjes uitgedeeld. 

Ook wij hebben heel dikwij!s met mist en 
donkerheid te kampen, maar we kunnen 
kleine lichtjes van hoop en vertrouwen ~n 
bemoediging aansteken en om ons heen mt
deelen en God zal ook die kaarsjes gebruiken, 
- hoe' zwak hun lie ht ook zij, - evenals Hij 
het Goddelijk Licht gebruikt heeft, dat voor 
bet eerst straalde van Bethlehems Kribbe. 

1 DECEMBER 1925 .. 

l)e legenbt ban be 
(brpsantbtmum. 

Deze mooie, balvormige bloemen, zijn ei
genlijk volgens de overlevering afkomstig 
uit het Zwarte Woud, in Duitschland. 

De Iegende is als volgt: 
Op een Kerstavond liep Hans, de kolen

brander, door het bosch naar huis. De 
scherpe Noordenwind joeg de sneeuw in 
zijn gelaat, terwijl hij zijn vermoeide lede
maten voortsleepte. Hans was een arm man 
en hij had thuis heel wat kleine mondjes 
open te houden; hieraan dacht hij, terwijl 
hij daar liep, en hij fronste de wenkbrau
wen. Hij vroeg zich af, of het niet op de een 
of andere manier mogelijk zou zijn, zijn 
kinderen een kerstcadeautje te geven. 

Plotseling bleef hij staan. Hoorde hij daar 
geen kind huilen? Maar wat zou e€n kind 
nu op dit late uur in het bosch doen ? 

ja daar was het weer en niet ver weg . 
Han~ baande zich een weg door het kreu
pelhout in de richting, vanwaar het geschrei 
kwam, en spoedig zag hij een kleine~_iongen, 
die schreieud onder een boom lag. H11 scheen 
verstijfd te zijn van de koude en kon bijna 
niet staan. Hans tilde hem dus op en droeg 
hem in zijn armen naar huis, onderweg bij 
zichzelf overwegend : ,, Geen Kerstcadeautjes 
voor de kinderen dus; hi er is weer een 
mondje te vullen". 

Luid waren de uitroepen van verbazing, 
toen hij eindelijk zijn huis1e bereikte en zijn 
last in de armen van zijn goede, zorgzame 
vrouw legde, die den kleinen vreemdeling 
een warm welkom gaf. Ze haastte zich, voor 
droge kleertjes en voedsel te zorgen, ter
wijl de kinderen zich om haar heen ver
drongen en den kleinen, halfbevr?.r~n zwer
ver liefkoosden en streelden. ,,HtJ ts zeker 
een Kerstpresentje", zeiden ze, "dat de 
goede God ons gezonden heeft". 

Toen het gezin zich gereed maakte om 
naar bed te gaan, zegende het ventje hen 
en bad voor hen. Hans en zijn vrouw ver
wonderden zich heimelijk over de vroom-

. beid die dit kleine kind aan den dag Jegde. 
Wie' kon hij zijn en waar kwam hij vandaan? 

Den volgenden morgen werden deze vra
gen beantwoord. Want Hij ver£cheen hun 
als het Christuskind en toen het goede echt
paar op de knieen viel , verdween Hij. 

Dien dag bezocht de kolenbrander op 
nieuw de plaats, waar hij het Kind ~evon
den had. Tot zijn verbazing groe1de er 
nu een bos gele en witte bloemen, om
ringd door helgroene bladeren. Hi.i plu~
te ze eerbiedig af en nam ze mee naar hms. 

Deze zullen Chrysanthemums heeten", 
zefde hij, ,,als een herinnering aan ons Kerst-
present". 

En zoo bebben ze sindsdien geheeten. 



-PLAATS VOOR JEZUS. 

Gij verliet Uw troon en Uw koningskroon 
Voor deez' aarde, zoo zondig · en snood: 
Maar geen huis, hoe klein, zou in Bethlehem zijn, 
Oat Uw kribbe een plaatsje bood. 

0, kom in mijn hart, Heer Jezus ! 
Er is plaats in mijn hart voor lJ. 

AJ de heem'len door zong het Eng'lenkoor 
Van Uw macht en majesteit; 
In der armen woon werdt Gij menschenzoon. 
In zoo diepe needrigheid. 

0, kom in mijn hart, Heer Jezus ! 
Er is p]aats in mijn hart voor U. 

leder vogelijn had zijn nestje klein 
En geen vos, die zijn hol bier niet ·vond ; ~ 
Gij hadt niet-met-al in het gansch heelaL · · 
En Gij peluwd' Uw hoofd op den grand. 

0, kom in mijn hart, Heer Jezus ! 
Er ~ is plaats in mijn hart voor U. 

• 

Door Uw woord, o Heer, bracht Gij 't l~ven. weer · 
En verlossing en vree voor elkeen ; 
Maar met bitt' ren boon en met doornenkroon : 
Dreef men U naar het kruishout heen. 

0, kom in mijn hart, Heer Jezus ! 
Ik pleit op Uw bloed alleen. 

Als 't bazuingeschal elk verkonden zaL 
Oat Gij komt in Uw heerlijkheid, 
Spreek, o spreek clan tot mij : ,,Er is plaats aan : Mijn zij . 
Er is plaats ook voor u daar bereid ! '' . 

0, mijn hart wacht op U, Heer Jezus ! 
Maak dat hart voor Uw komst bereid ! 

C\'i • 
I 
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