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G ij hebt de Zondagschool verlaten. 

Niet langer zult gij Zondags komen luisteren naar 
wat ik te vertellen heb, noch met de andere jongens 
en meisjes de liederen zingen; een ander zal voortaan 
uwe plaats innemen. — Spijt het u? — Ik hoop het. In elk 
geval heb ik behoefte u voor 't laatst iets te zeggen, 
zij 't al niet in persoon, dan door middel van dit 
kleine boekje. En weet ge wat het voordeel is van 
dit schriftelijk praatje? Dat ge het kunt medenemen 
en nu en dan lezen. Want ik hoop, dat ge het niet 

bij eenmaal doorbladeren zult laten en het dan wegbergen 
in hoekje of laadje, of 't zult laten slingeren, totdat 

het ten slotte in de prullenmand terecht komt. 
In den eersten tijd zult ge wel vaak aan de Zondag-

school terugdenken, maar langzamerhand zullen andere 
indrukken die herinnering doen verflauwen. Doch geheel 
uitgewischt kan zij niet worden, onder alle herinneringen 

aan uwe jeugd zal in later jaren die aan de Zondag-
school haar eigen plaats innemen. Gij zult dan denken 
aan verhalen, bijbelsche en andere, waarvan wellicht een 
enkele naam of bizonderheid u zal zijn bijgebleven, aan 
versjes en liederen, waarvan misschien een enkele regel 
u zal te binnen schieten, aan Kerstfeesten, die ge hebt 
meegemaakt doch waarvan de bizonderheden u zijn 

ontgaan. Want het meeste gaat ge langzamerhand ver- 
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geten, dat kan niet anders, 't zou u nu al moeilijk vallen 
een of ander verhaal na te vertellen, nu reeds zullen vele 
namen u zijn ontschoten. 

Maar wat ik van u vraag is dit: vergeet niet den 
naam van Jezus Christus. 't Is de naam van den mensch, 
die het zuiverst Gods liefde in zijn hart heeft gevoeld, 
van den profeet, die met zijn geestesoog eene wereld 
heeft gezien, waarin die liefde door alle menschen erkend 
zou worden, van den prediker, die haar verkondigde met 
zijn woord en met de daad omzette in menschenliefde, 
van den held, die zijn leven prijsgaf, waar het gold de 
keuze tusschen dat leven en Gods wil. 

Vergeet niet, dat al wat op de Zondagschool 
gebeurde, moest dienen om uw hoofd en hart op 
God te richten, Zijne eer te zoeken en Hem lof toe 
te brengen. Denk er aan dat het moest dienen om u 
het heerlijke te doen gevoelen van geloof, hoop en 
liefde, van barmhartigheid, waarheid, trouw, en het 
afschuwelijke van leugen en bedrog, hebzucht, jaloersch-
heid en wat dies meer zij. 

Want Zondagschool en godsdienst behooren bij elkaar. 

Uw Zondagschooltijd ligt achter u en ik denk aan 
uwe toekomst. — Hoe die zijn zal? — Dat weet God alleen. 
Van ganscher harte wensch en hoop ik dat uw leven 
gelukkig en voorspoedig mag zijn. Wil ik eenige dingen 
opnoemen, die daartoe zullen meewerken? Eene goede 
gezondheid, welslagen in uw werk, behoud van die u 
lief zijn, vooruitkomen in de wereld en een goede naam 
bij de menschen. 
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Maar we kunnen dat alles wel wenschen zonder dat 

het ons daarom ten deel wordt. Gij zult, zoo jong als ge 
zijt, ook al wel weten dat niet alle dingen gaan zooals ge 

graag hebt, ja wel eens geheel anders loopen. Ook u 
wacht, evenals eiken mensch, vreugde en smart, gezond-
heid en ziekte, voor- en tegenspoed. Ook tot u komen 

de gelegenheden om het goede te kiezen en te doen en 
de verleidingen om het kwaad te bedrijven. 

Het leven is soms heerlijk, dan weer droevig, het 
lijkt soms gemakkelijk, dan weer moeilijk. Dit is voor u 

nog onbegrijpelijk en dringt waarschijnlijk nog niet diep 
tot u door, daar zijt ge jong voor. Hoewel ge er toch 
wel iets van zult weten. 

Maar als ge 't gaat begrijpen, als ge 't gaat onder-
vinden, meer en meer, dan hoop ik dat ge onder alles 
zult bezitten: 

een krachtig geloof in God. 
Wat dat is? 

Dit: te weten, zoo zeker als dat ge weet te leven, 
dat God is, in u en buiten u, dat Hij u kent, zich met u 
bemoeit, dat God u liefheeft, dat ge door en in Hem 
leeft en zijt. 

Jezus noemde dit het Eéne Noodige, dat in waarde 
alles te boven gaat. 

En dit heerlijke is ook voor u bestemd, is ook voor 
u bereikbaar. Zooals uw verstand, uw gevoel, uw geweten, 
zoo heeft God ook het geloof in u gelegd. Het wortelt 

in uw hart, gelijk een plantje in den grond. En zooals 
een plantje, klein en teer in 't begin, opgroeit en sterk 

wordt en een lust voor de oogera wanneer het ontvangt 
wat het noodig heeft, zoo wordt ook uw geloof groot en 
krachtig als het gevoed en verzorgd wordt. God zendt u 
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langs allerlei wegen het voedsel voor uw geloof toe, maar 
gijzelf moet medewerken om het te doen groeien. 

Op welke wijze? 
Dat zal ik u zeggen. 
Kent ge de gelijkenis van den zaaier? 
Een zaaier ging uit om te zaaien en hij strooide 

met volle hand het zaad over den akker. Een gedeelte 
viel echter op het pad daarlangs en werd vertrapt 
of door de vogels opgepikt. Een ander deel kwam 
terecht op een steenachtigen hoek, schoot er spoedig op, 
maar verdorde even snel zoodra de zon er op scheen, 
want de wortels hadden geen diepte van aarde om de 
sappen op te halen. En een derde gedeelte ging verloren 
tusschen de doornen en distelen, die niet uit de aarde 
verwijderd waren. 

Doch het verdere zaad viel in goeden, vruchtbaren, 
goed uitgewieden grond en bracht vrucht voort, dertig-
en zestig- en honderdvoud. 

Op dien laatsten grond moet uw hart gelijken. Want 
het geloof heeft noodig een zuiveren boden : wied dus 
uw hart, verwijder er uit de slechte gedachten en booze 
neigingen. 

't Geloof heeft noodig zuivere lucht, licht en warmte: 
zet uw hart dus open voor goede indrukken. Kijk met 
open oogen rond in de wonderbare wereld der natuur, 
kijk en luister naar al wat mooi en goed en waar is 
onder de menschen, heb het goede lief en haat het kwade. 

En bovenal: 
zoek telkens en telkens Gods aangezicht in het gebed. 
Laten dan de stormen komen, de kilheid en duis-

sternis, dat zijn de smarten, het leelijke, het droevige : 
zij zullen uw geloof niet deren. 
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En de vruchten zullen zijn: 

Een rein geweten, een liefdevol hart, een opgewekte 
geest, het innerlijk geluk, de vrede in God. 

En hier neem ik afscheid van u. Mijne beste 
wenschen gaan met u mede, moogt gij opgroeien tot een 
flink, degelijk mensch, een beweldadigd kind van God 
onzen Vader. 





GEDENKBLADEN. 



Aan het begin. 

Komt laat ons samen nederknielen 
Voor Hem, Die ons geschapen heeft! 

Hem zij d' aanbidding onzer zielen, 
Die 't leven is en 't leven geeft! 

Hij strooit de jaren om zich henen, 
Gelijk de landman 't koren strooit; 

De tijden kwamen en verdwenen, 
Der tijden God verandert nooit. 

uit „Ev. Gez. 25o. 

Jonge roeping. 

Maar met vrome, vroolijk' oogen. 
Frisch en jeugdig en gezond 

Dankende op te zien ten hoogen, 
En vertrouwende in het rond; 

Maar ootmoedig en bescheiden 
En beminlijk en bemind, 

Vrede en vreugde te verspreiden 
Als eens rijken vaders kind! 

Dat is leven God ter eere 
Naar de roeping uwer jeugd 

Naar de trouwe liefdeleere 
Die verzoent, vertroost, verheugt. 

P. A. DE GÉNESTET. 

I. 
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Wij zijn nog jong. 

Wij zij nog jong, wij zijn nog jong; 

Ons lacht de toekomst tegen; 

't is, of ze een lied van vreugde zong, 

van zonlicht en van zegen. 

Wij gaan vol moed en blijden zin 

het schoone, rijke leven in. 

Ons wacht een groote, heiPge taak: 

wil mogen strijden, werken 

voor 't rijk des lichts, voor Godes zaak 

en Hij-zal -steunen, sterken. 

Wij kunnen elke macht weerstaan, 

als we aan Zijn hand kloek voorwaarts gaan. 

J. A. 115HRINGER 

uit „Lenteleven' 

Jong gewend is oud gedaan. 

Een vriendelijk woord en stralende oogen 

verheugen eens menschen hart. 

Spreuken 12 : 17. 
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Ruwe stormen moge woeden, 
Alles om mij heen zij nacht, 

God mijn God zal mij behoeden, 
Hij houdt voor mijn heil de wacht. 

Uit „Ev. Gezang 58" 

„Ik kom er door !" 
Schoon ik bij wijlen 't pad verloor, 

Als maan- en sterrenglans verdwenen, 
'k Hervind den weg! Wie leidt mij voor? 

De zon, die nooit heeft uitgeschenen: 
God wijst mij 't spoor! 
Ik kom er door! 

J. J. L. TEN KATE. 

Sneeuwklokjes. 

De Lente komt, de Lente komt! 
Al sluim'ren nog de velden. 

Ons kwam een bloempjen uit de sneeuw 
Die zoete maar' vermelden. 

Sneeuwklokjes, blinkt, 
Sneeuwklokjes, klinkt, 

Sneeuwklokjes luidt op den winterschen akker 
Lente met duizendti bloemekens wakker! 

P. A. DE GENESTET. 

V. 
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Christus onze held. 

Mij na! spreekt Christus, onze held. 

Hij voert ten strijde ons aan; 

Wij volgen, ook waar 't lijden geldt, 

Hem op zijn zegebaan. 

Mij na! spreekt Christus, onze held. 

Ootmoedig zien we op 't werk, 

Door hem ten levenstaak gesteld; 

Doch met hem zijn wij sterk. 

Mij na! spreekt Christus, onze held. 

Gij allen, groot en klein, 

Behoudt al worstelend kloek het veld, 

Wordt helden, vroom en rein. 

J. A. BUIRINGER. 

naar F. RCKERT. 

uit „Lentcleven" 

VII. 
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Waar zit die heldere zanger. 

Waar zit die heldere zanger, dien 
ik hooren kan en zelden zien, 

in 't loof geborgen, 
deez' blijden Meidagmorgen ? 

Hij klinkt alom de vogels dood, 
bij zijnder kelen wondergroot' 

en felle slagen 
in bosschen en in hagen. 

Waar zit hij ? Neen 'k en vind hem niet, 
maar 'k hoore, 'k hoore, 'k hoore een lied 

hem lustig weven : 

het kettert in de dreven. 

Geteld, nu tokt zijn taalgetik, 
als ware 't op een marbelstik, 

dat perelkransen 

van 't snoer gevallen, dansen. 

Want mensche en heeft u nooit verstaan, 
noch al uw' rijkdom recht gedaan, 

o wonder tale 
van koning Nachtegale. 

GUIDO GEZELLE. 

IX. 
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Laat uw lichtje schijnen. 

Laat uw lichtje schijnen 
helder in 't rond. 

Laat het vriend'lijk stralen, 

waar ge droefheid vondt. 
Laat het blijde flikk'ren 

waar men schertst of lacht, 
Krachtig, moedig branden 

waar het lot u bracht. 
uit „Ons Lied." 

God gaf twee hemelsche geschenken 
Den mensch in alle vreugd en smart: 

Verstand om scherp en goed te denken, 

Om zacht en goed te doen — het Hart. 

HEYE. 

Geniet, o geniet blij het leven, 
De zonnige dagen der jeugd! 

't Is u door den Vader gegeven, 
Die in uw genot zich verheugt. 

't Schoonste loflied voor den Heer 
Is — een leven tot Zijn eer. 

XI. 
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Des Zomers. 

Wie toet. ons wil naar buiten gaan 
dwalen in 't lom'rig woud, 

lijster en vink wil hooren slaan 
hoog in het beukenhout: 

die moet geen trage droomer zijn, 
maar vroolijk, flink en ree, 

want alles juicht en lacht en zingt 
en wij, wij juichen mee. 

J. A. BUIRINGER. 

uit „Lenteleven" 

De Heer is groot. 

De Heer is groot 
De Heer is onuitspreek'lijk groot, 
En Zijne macht kent perk noch paal. 
Alles wat adem heeft, loove den Heer! 

uit „Lenteleven" 

Uw liefste plekje op aard, 
zij eigen Huis en Haard! 

Die thuis 't geluk niet kent, 
vindt overal ellend, 

die thuis de rust geniet, 
kent 's werelds onrust niet. 

J. J. L. TEN KATE. 

De Zondag moet een Zon-dag zijn 
De liefde Gods zijn zonneschijn. 

XIII. 
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XV. 

Een goede tong is 't best, wat hier ter wereld is 
En weder 't slimste deel, een kwade tong gewis. 

De tong baart twist en krijg, de tong baart pays en 
vrede. 

De tong bedroeft het hart, de tong vertroost het mede. 
De booze tong verdrukt, de goede komt te baat, 
De tong de liefde breekt, de tonge doodt den haat, 

De tonge die ontsticht, de tong baart nutte leere, 
De tonge lastert God, de tonge looft den Heere, 

Dus als men d'eigenschap der tonge wel verzint, 
Zoo is zij 't kwaadste deel — en 't beste dat men 

vindt. 

VONDEL. 

Een vriendelijk woord doet zooveel goed, 
't Verkwikt en sterkt het droef gemoed, 

En waar ge in 't leed uws broeders deelt, 
Daar is de wond reeds half geheeld. 

Wees zonnig, vriend'lijk, zacht en trouw, 
Zoolang nog d'uwen 't licht beschijnt. 

0, moogt ge eens vrij zijn van berouw, 
Als 't liefste in donkeren nacht verdwijnt. 



AUGUSTUS. 

A  t  z,  

tea_- 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



Bede. 

Geef mij een rein en teeder hart, 
Een hart dat U zoo zeer bemint, 
dat het in alle vreugd en smart 

in U een Vader zoekt en vindt. 

Geef mij een vasten, fieren wil, 
die enkel op Uw pad wil gaan, 
om zoo blijmoedig, ned'rig, stil, 
geloovig in Uw dienst te staan. 

Geef mij, o Heer! het hoogste goed, 
dat ooit gevonden wordt op aard: 
een diep, een rijk, een vroom gemoed, 
Uw godd'lijk welbehagen waard. 

J. F. D. M. 

uit „Ons Lied" 

Onze roeping is : 

het Ware te kennen, 

het Schoone te beminnen, 

het Goede te begeeren 
en het Beste te doen. 

MENDELSOHN. 

XVII. 
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Een vaste burg is onze God. 

Een vaste burg is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet Zijn hulp verschijnen. 

De vijand rukt vast aan, 
met opgestoken vaan, 

hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen. 

LUTHER. 

Het is den mensch niet geraden 
iets tegen het geweten te doen. 

LUTHER. 

Met God. 

Als God, mijn God maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 

Dan werken druk en droefenis 
mijn ziele tot een zegen; 

dan waakt alom een engelenwacht, 
die zie ik starren in den nacht 

en bloemen op mijn wegen. 

J. J. L. TEN KATE. 

't Leven van Gods edele kind'ren 
Leert ons hoe men heerlijk strijdt, 
Hoe men eens een voetspoor nalaat 
In den zandzoom van den tijd. 

LONGFELLOW. 

XIX. 





Herfstavond. 

Weer zingen de najaarswinden 
hun oud, weemoedig lied, 

van 't lieflijke dat wij vinden, 
en straks, helaas ! ontvliedt. 

De rits'lende blad'ren klagen, 
droef scheidend van den stam; 

de sidd'rende twijgen vragen, 
wie hun den tooi ontnam ? 

Maar 't zonlicht, schoon lang aan 't dalen, 
werpt al zijn gloeiend goud, 

zijn koest'rende, rijke stralen 
mild over veld en woud. 

Het fluistert van God, die 't leven, 

dat eiken dood verwint, 
als pand Zijner trouw wil geven 

aan Zijn gehoorzaam kind. 

J. A. IMHRINGER. 

uit ,Lenteleven" 

God gaf ons Zijn zon en regen 

Gaf ons vreugde, gaf ons smart; 
Maakten wij genot en lijden 

Tot een zegen voor ons hart? 

XXI. 
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Engelenzang. 

Eere zij God in den hoogel 

Vrede op aarde, 

In de menschen een welbehagen. 

Gij tusschen kind'ren terneer gezeten, 
wie der profeten komt U nabij? 

Heeft ooit de gave der taal getooverd, 
Of 't hart veroverd, wie sprak als gij? 

J. J. L. TEN KATE. 

God is Liefde 
Dit te weten is 

het licht van ons leven, 
de kracht van ons streven. 

Dit is het Evangelie van Jezus Christus. 

Aan het einde. 

Dat de tijd hier 't al verover, 
Aan geen tijdperk hangt mijn lot. 

Gij, gij blijft mij altijd over, 
Gij, mijn Redder, Gij, mijn God! 

Vader! ook waar 'k eenzaam zwerve, 
Vader! ook bij strijd en val, 

't Zij ik leve, 't zij ik sterve, 
's Harten eeuwig Eén en Al! 

uit .,Ev. Gez. i6o." 

XXIII. 
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