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VERLOREN ZONEN. 

e heer Van Reden zat 
in zijn studeerkamer 
en keek verdrietig 
voor zich uit. Buiten 
scheen de vroolijke 
zomerzon, daar bloei-
den de bloemen en 
daar zongen de vogels 

in de hoornen, doelt dat scheen op hem geen Invloed 
te hebben. Toch keek hij nu en dan door het open 
venster naar den straatweg. alsof hij iemand verwachtte. 
Hij had namelijk zoo straks den koekim met het rijtuig 
.ar het station gezonden, om zijn nichtje Amin met 
haar gouvernante af te halen. 

Dat nichtje. een klad van acht jaar, stond alleen op 
de wereld. Het was het eeelg kind van zijn zuster, die 
verleden jaar overleden was. Annie's vader wet reeds 
gestorven, toen zij nog maar een jaar oud was. en nu 
waren m geen andere bloedverwanten dan oom Van 



Reden, de broer van haar moeder. Doch verleden jam 

had hij reeds bezwaar gemaakt, het kind in zijn huis 

op te nemen. Hij moest er zich eerst nog op inzichten, 

had hij gezegd, en dan sou hij wel schrijven. Dat had 

hij gezegd tot een vriendin van Amdek moeder, die 

de zong voor de kleine voorloopig op zich had ge-

nomen, maar deze had tevergeefs nam een schrijven 

uitgezien. Nu had hij onverwacht van deze dame be-

richt ontvangen, dat ze trouwen ging, en dat ze ben 

het kind met de gouvernante stuurde, en de heer Van 

Reden had niet anders kunnen doen, dan het rijtuig 

naar den trein zenden, om de niet gew.schte gasten 

af te halen. Maar het stemde been teer verdrietig. Hij 

kende het woord Mee ,Zalig zijn de barmhartigen. 

went hun zal barmhartigheid geschieden." 

De heer Van Reden hield niet van kinderen: hij hield 

eigenlijk alleen maar van zichzelf. Hij was nooit ge-

trouwd geweest en woonde alleen met zijn dienstpel-

toneel op zijn genote buitenplaam. Daar bracht bij zijn 

tijd door met het toezicht, dat nodig is op een groote 

bezitting. en voorts zat hij in zijn studeerkamer, waar 

hij artikelen schreef voor tijdschriften. Soms echt« 

drukte hem de eenzaantheldt dan ging hij op reis, of 

bij nodigde vrienden voor een jachtpartij. Maar meestal 

had hij spoedig weer genoeg van hun gezelschap, en 

hij was blijde, wanneer hij weer alleen was met zijn 

studie en zijn bezigheden, 

En nu zou in dat rustige leven een groote verandering 

komen. Het stemde hem verdrietig, en hij gevoelde 

volstrekt geen neiging om zich over de wees te onr. 

ferm.. Dat hij haar in zijn huis opnam, gebeurd. 



omdat hij voor 't °ogenblik geen anderen uitweg zag, 
maar hij nam zich voor, zoo spoedig mogelijk mam-
regelen te nemen, om het kind weer kwijt te werden. 

Terwijl hij daarover nog nadacht, kwam het rijtuig 
het hek binnenrijd.. Doch de heer Van Reden stond 
niet op, om zijn nichtje te ontvang.. Hij had eenvoudig 
. zijn huishoudroer opgedragen, de nieuwelingen M 

ontvangst te nemen, en kaar kamen aan te wijzen. Hij 
morgen wel eens met de gouvernante spreken, cv 

wet de kleine betrof, bij boon.. dat die hem maar 
zooveel mogelijk uit d. weg zou blijven. 

Harde meel Hoe ver was van hem de gezindheid 
van den Heere jezus, die gezegd heeft, dat wij de 
kle.en niet zult. verachten, omdat hunne engelen altijd 
het aangezicht zien van den Vader, die in de hemelen bi 

Zoo had de kleine Annie op de mooie buitenplaats 
ge. vriendelijke ontvangst. Haar kinderjuffrouw, die 
xer aan haar gehecht wee, bleef voor haar zorgen, . 
haar oom kreeg ze meestal niet anders te zien dan des 
av.da, voor ze slapen ging. Dan kwam ze even binnen 
om hem goeden nacht te zeggen. Maar het vriendelijke 
kind lette niet op het stroeve gelaat van haar oom, en 
begon uit de volheid van haar jeugdig hart gewoonhjk 
een praatje. Meestal echter vond ze niet veel gehoor, 
en werd se met een kort „Ga nu maar heen!" afge-
scheept. 

Voor 't overige kon ze echter op de buit.plaats wel 
aarden. Onder toezicht van de juffrouw leerde ze haar 
I.sen. en verder speelde ze onder de g.ots boomen, 
en daar vond ze in Karro, den hond. een geschikten 



apeellamentad, do met zich liet sollen, alsof hij wel 
begreep, dat hij voor zulk een Hem kind vriendelijk . 
gedienstig moest zijn. 

Daarom verbaasde het haar oom zeer. toen hij, op 
een middag in het park wandelende. zijn Mchije met 
den hond zag worstelco. De hond begon daarbij on-
heiLspellend te brommen. 

Kenrol" beval zijn meester. en tot de kleine 
zei hij: 'Vol° nul 't Lijkt wel, of je Karro wilt 

.,Dat wil ik ook, oom, hij is een 1001000. en heeft 
1910 schaap opgegeten. lk ben David!" 

De heer Van Reden moest zich eers bedenk.. eer 
kil het spel begreep. maar toen zei hij: ,Jk vrij niet, 
dat je met Kano vecht." 

„Maar Goliath mag ik Mek wel dooden, oom?" 
zei Annie. 

..Wat bedoel je?" vroeg haar oom. 
„GolOth, dat is die groots boom daar. Ziet u niet. 

hoe boos hij naar mij kijkt met zijn groots oog. daar 
bij de eerste takken! Maar ik heb steenenl Ik heb 
wel geep slinger. maar do klm toch wel gooien!" Eo 
ze mikte met vijf me... den boom. 

,,Ziel., nu is hij dood, ziet u wel? Had Ik nu 
maar een zwaard. dan zou ik hem het hoofd afslaan. 
Mag ik dat zwaard van u eens hebben, dat M de 
groots zaal hangt?" 

„Zeker niet" antwoordde hij. ,.Maar zeg mij, speel 
Je anders niet dan doodslaan?" 

.0 ja. oom, Ik speel ook wel ..verloren zoon." Dat 
is httél mooi. Ik ben dan de verlofen zoon, en zit heel 



glads in het park bij die kleine struiken daar, dat zijn 
de zwijnen, en dan heb dt verdriet omdat Ik wenne 
longen ben. En dan zeg ik: Ik zal opstaan, en n.r 
mijn vader gaan. Dan durf ik haast niet, en ik loop 
héel langzaam. Maar eh ik dichter bij kom, dan loop 
Ik steeds harder, en ziet ti, die mooie beukenboom 
daar, dat in mijn vader. En dan ben ik zoo blij, dat 
Ik weer thuis bent" 

.le bent een wonderlijk kind," zei haar oom „speel 
je altijd uit den Bijbel?" 

Ja, oom, Juf vertelt mij ult d. Bijbel zooveel mooie 
geschiede.... Maar die van den verloren zoon is 
toch de mooiste, vlade u ook niet?' 

Haar .m gaf haar geen antwoord. Hij ondervond 
hek dat God Zich lof toebereidt uit den mond van 
jonge kinderen. Annie ging weer spelen. De heer 
Van Reden verwonderde zich, dat het kind zoo goed 
de Bijbelactie verhalen kende, en ze zich nee levendig 
vooratelde, dat zij ze zelfs ging spel..M.r zoo wonder-
lijk was dat toch eigenlijk ook niet. Was hij zelf niet 
een kind geweest als zij? Hij had die geschiedenissen 
66k mooi gevonden. en dat niet alleen. maer toen bij 
een jonge man was, was hij oprecht godsdienstig ge. 
weest. Ja, op de hoogmchool had hij zelfs heel wat 
spotternij moeten verdragen, omdat hij vroom was. Weer 
was dan nu zijn vroomheid gebleven? 

Er was een tijd gekomen in zijn leven, dat de begeerte 
naar de dingen der wereld de overhand bad gekregen: 
hij had zich geworpen in een maalstroom van genie-
tinnen: en jaren aaneen had hij beter voor zijn vermaak 
geleefd. Wel had zijn geweten hem beschuldigd, maar 
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dien lastigen aanklager had hij het zwijgen opgelegd. 
Eindelijk had hem dat ongeregelde koen tak verveeld; 
hij had zich gewijd aan zipt studie. . niemand zou 
zeggen. dat er op zijn leven iets aan te merken viel. 
Elk. Zondagmorgen ging hij naar de kerk. en om 
st.n voor allerlei Christelijke belang. werd nooit te-
vergeefs bij hem aangeklopt. Doch hij wist zelf wel. 
dat dit maar iets uitwendlgs was. en tot een inwendige 
verandering kwam hij niet. De stem van zijn geweten, 
de Ment van God. die hem gedurig toeriep. dat hij zich 
bekeeren mast, nu voorgoed, die stem bracht hij tot 
zwijgen, z.veel hij kon. 

't Was najaar geword., en de heer Van Reden had 
er zich in geschikt, dat hij een kind M huis had. Ja, 
hij vond het soms genoeglijk, naar haar gebabbel te 
luisteren. Een ding hinderde hem daarbij wel eens. 
dat ze zoo altijd de Bijbelsche geschiedenissen vertelde, 
en z. graag bet had over den verloren zoon. 

Op een Zondagmorgen kwam ze aan zijn deur. 
..Dom, ik wijde u vragen, of ik met u naar de 

kerk mag?' 
Haar oom aarzelde. „Ik veem. dat je gaat zitten 

spelen." zei hij. 
.0 neen, oom. ik zal heusch stilzitten." 
En stilzitten deed zal Want de dominé las als tekst 

voor: ..1k zal opsman. en tot mijn vader gaan. en ik 
zal tot hem zeggen: ,Vader, ik heb gezondigd." 

,,Oom." zei ze, toen ze met hem naar huls ging, „ik 
heb dm heelen morgen goed geluisterd. Vindt u die 
geschiedmis nu niet mooi? Maar wat bedoelde de 
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dominé toch met memschen, die van God wegloop.? 
Dat dom de menschen toch Meel" 

.0. dat dom er heel veel!" 
„Maar hoe kan dat? God Ls toch overal En waarom 

zouden sa 't ook dom? God beeft ben immer. z. 
kef. 0, du zou zoo ongelukkig worm, als ik bij Hem - 
vandaan moed Wie zou dan voor mij zorgen? Oom. 
dat geb.rt toch Met?" 

„Neen. daar hoef jij Met bang voor te wezen;' zM 

hij. Doch het onderwerp beviel here Mee de preek 
had ook te sterk tot alla gemoed gesproken. Daarom 
zei hij: ..Kom, ga je mee naar Houtinkt" 

Houtlak was de opzichter van het buitengoed. en de 
heer Van Reden wilde met hem iets overleggen. Ze 
sloegen dus een zijlaan in. en kwamen door het bosch 
aan de vriendelijke woning. 't Was de eerste keet, 
dat Annie er kwam, en juffrouw Houthak een moeder-
rijke vrouw, .Ming bet weesje .66 hartelijk, dat de 
Heine dadelijk zich tehuis gevoeld. En terwijl haar 
oom met Ina opzichter sprak, was zij in even druk 
geaprek met die. vrouw: 

„Oom," ni ze, toen ze naar hals gingen, „juffrouw 
Houtlok heeft gevraagd, of ik morgen bij baar kom. 
Mag gd" 

..Dat moet Je maat eens a. Juf vragen, ik vind het 

.0. ik zou in haar buis willen wonen, zoo heel onder 
de boomml Daar k. je altijd de boomes hoor. 
zing.. Weet u, wat ze zingen, oom? Ik luister er 
dikwijls .ar. en ik geloof, dat se over God zing.. 
En dat dom de bij.. de vogels ook. Hoort ti wel. 



10 

vandaag Mogen ze zacht, omdat het :alk mooi weer is. 
En God luistert wel nnu hun stem. Dat sMat ook 
in d. Bijbel." 

..Ene wonderlijk kind." zei haar oom in zichzelf; ...e 
is altijd bezig met d. Bijbel, . ze schijnt in haar 
gedachten altijd dicht bij God M zijn." 

De heer V. Reden hoorde nooit de vogels of de 
boom. een loflied zingen tot Gods eer, omdat hij zelf 
het niet deed. Maar zijn nichtje zag overal de goedheid 
des Heer.. 

Druk was Annie. toen ze thuis kwam van haar bezoek 
bij juffrouw Houtrok. Ze had z.ved te vertellen. 

„0.00m.heffrouw H... had M de v.ikamer zoo'n 
mooie plaat van d. verloren zoon. Wij hebben er 
een heden tijd samen naar gekeken. Eo oom, — maar u 
moet het niet aan anderen vertellen — juffrouw Houtpk 
beeft zelf een echten verloren zoon. Toen we naar de 
plaat keken. veegde ze de oogen af. en toen zei ze. 
da ze een jongen had, die weggel.p. wam negen 
jaar geleden. Thomas heet hij. en toen hij wegliep. 
was hij zeventi. jaar oud. Hij wou geen smid 
daarom liep bij weg. Maar bij was zoon goede jong. 
anders. 's Magenn, toen hij wegliep, had hij oog het 
vuur aangelegd en water opgezet. En nu zou hij 
misschim wel soldaat wezen of zeem., en .smhieo 
was hij wel verdronken, of d.dgeuhoten ergens door 
de zwanen, zei juffrouw Houtjok. maar ik zei, dat bij 
wel erge. de zwijnen zou hoeden. en toen lachte zij. 
Houtrok kwam juist binnm. en wij zwegen. want bij 
heeft er zodn verdriet van, zei zij. Maar toen hij mij 
wegbracht, vroeg hij mij, waar we over g.proken 



II 

hadden. Over den jongen uk.. zei hij, dat kon hij 
wel aan de oog. van rijn vrouw dem En toen heb 
ik bent gevraagd, of hij Thomas ook tegemoet Mogen 
zon, en hem kussen, eb bij terugkwam. En hij zei, d. 
hij alles wilde doen, om hem maar terug te krijgen. 

„Ik wilde, dat ik een vader had. oom. Vaders houden 
zooveel van h. kind...." 

„Volstrekt niet altijd," zei de beer Van Reden. 
ja; de vader van den verloren zoon had hem 

lief.. Hou0n1 heeft zijo Thomas hef. en David had 
ent b... zoon. . hij had hem toch zoo hef, en 
huilde zoo, to. bij dood was. Ik zeg het soms tot 
God, als ik M mijn bed lig, dat & zoo graag eert veder 
rou hebben, . dan is het nes of God Zijn arm om mij 
heen houdt, . dan val ik in slaap. Juf zegt, dat 
ik God mijn Vader mag noemen. maar dat is meis heel 
andere dan dat ik een vod« had. Hou.k is een goede 
vader, geloof ik. Ik heb hem gezegd. dat Ik elk. avond 
voor Thomas .1 bidden, en toen heb ik hem verteld. 
d. God zooveel verloren zonen heeft: dat zet de do.. 
Zondag immersi Ik heb God gevraagd, re terug te 
brengen. Kent u een, die v. God weggeloopen ismes?" 

..Je praat veel te veel,kind,je moest nu eens stilzitten,' 
was het antwoord. 

Annie gehoorzaamde, gelijk ze gewoon was, en men 
ze opstond om naar bed te, gam vroeg ze ,,Oom, als 
u v.avond bidt, wil u dan ook vragen. of Thomas 
spoedig terugkomt?" 

,,Wel, dat kun je zelf wel do.." 
„Maar, .m, wil u d. bidden voor d Gods verloren 

zonen?" 
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Hij antwoordde Met, en zij ging hem. Maar tom ze 
weg was, zei hij M zichzelf: ,,Ik moet eens een vroolijk 
boek hebben, om mijn zinnen te verzetten. Dat kind 
praat me veel te 0.1 over verloren zonen." 

En woorden Gods kwamen hem onwillekeurig voor 
de aandacht; woord., die hij niet van zich kon zetten. 
,.God bevestigt Zijn liefde jege. ons, dat Christus 
voor ons gestotven is, als alj nog zondaars waren?' 
„Christus is voor goddelomen gestorven?' 

,.Oom, ik mag met Juf naar de stad om boodschappen 
te doen. Kunnen we ook iets voor u meebr.gen?" 
vroeg Annie op een mooien herfstmorgen. gans 
MCI het rijtuig." 

De heer Van Red. dacht .n zijn jongenstijd, toen 
het zijn grootste genotnaar de stad te rijden, en 
hij antwoordde; .,Je kont mij wel wat pennen en 
vloeipapier meebrengen; ik zal even opschrijven. wat 
ik hebben moet Hier heb je een gouden vijfje; voor 
wat er over is. mag je zdf wat koop.. Praat er maar 
met Juf over." 

Annie snelde weg. ze bad oog nooit een goudstuk 
in haar beursje gebed. en ze ging met Juf mee. vol 
gedacht. over wat ze wel koopes zou. 

Doch toen ze lot in den middag benig kwam, leek 
het wol, of ze groot verdriet had. Er waren sporen 
van tranen op haar gelaat, en dat was e66 ongewoon, 
dat haar oom naar de reden vroeg. 

..Ze is ondeugend geweest. mijnheer, het spijt mij. 
dat ik het zengen moet. Ik heb 100'n moeite gehad, 
haar wee= te vinden, dat ik het niet gauw vergeten sar 
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.,Kom eens binnen," zei de beer Vee Reden. ..en 

vertel me eens alles." 

En de gouvernante begon te vertellen. ,.1k was bij 

den kruidenier, en zij bleef even buiten staan, en ik had 

haar gezegd. dat ze niet wegloop. moest. en Men ik 

buit. kwam, was ze et niet, en Ik heb wel een uur 

naar haar gezocht. En toet zat ze bij zode Indic:mee. 

en ze begreep ex niets van, dat ze een ondeugend 

kind was." 

De heer Van Reden keek naar zijn nichtje. die met 
neergeslagen pogen stond te huilen, en hij was ver-

wonderd, dat bijnoveel belang M haar stelde. 

..Jef, ik begrijp niet alles, en spreek u straks nog wel. 

Eerst moet Annie mij alles veetegen. Ga maar eens 
mee naar mijn studeerkamer, Annie." 

De juffrouw ging naar haar kamer. Intusschen zat 

de heer Van Reden bij het vuur in zijn kamer, en 
Annie stond oogt hem met de hand op zijn knie le 
vertellen. 

„Oom, Juf was bij den kruideger, en ik stond zoo 

lang buiten, en toen kwam er een man voorbij met een 
geschemden hoed op, en heelemail in lompen gekleed, 
en ik dacht, het kon wel een verloren zoon zijn. . 

opeen dacht ik, dat het Thomas wel eens kon wezen. 

Toen vergat ik heelemail, wat Juf gezegd bad. en ik 
liep hem achterna. Hij keek wel verwonderd, toen ik 
hem vroeg. of hij Thomas was. Ne., die was hij niet. 
Toen vroeg ik hem, of hij Met een verloren zoon was. 
maar dat begreep hij niet en Ik moest het hem uitleggen. 
Nem. bij vis niet van zijn vader weggeloopm, sant 
hij had gem .der, maar bij leek toch net op d. 
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'man van de schflderij van juffrouw Houtrok. En toen 
heb ik het ontdekt. oom. Hij was een van Gods ver-
loten zonen. Ik vroeg hem, of hij ven God weggeloopen 
wam hij zei van ja, en bij schaamde zich Kijk, oom, 
daarom was hij zoo haveloos. Die van God wmgloopen. 
worden altijd arm en ellendig!" 

,.Dat in niet altijd waar," zei oom Van Reden. die 
plezier had in de vertelling. en er met zijn heele ziel 
bij was, „er zijn ook wel lieden, die van God wegloo-
pen. en rijker en rijker wonden." 

Annie keek een beetje verlegen. „Maar ze zijn toch 
niet gelukkig. oom." 

„Dat ken wel waar zijn." 
„Nu oom, ik liep met dien armen man mee tot aan 

het einde van de winkelstraat, en toen gingen we een 
dwarsstraat in, en we waren heiden vermoeid. en gingen 
ritten op een stoep. Hij vertelde mij, dat hij lengen 
tijd zonder werk was geweest. lk vroeg hen, waarom 
bij niet tot God terugkeerde. Hij zei, dat hij een goede 
jongen was geweest, toen hij nog naar de Zondags- • 
school ging. en hij had een oom in Amsterdam, die een 
bakkerij had, en die wou hem wel hebben, maar hij 
durfde er niet been, omdat bij zoo slecht was. Maat 
ik zei. dat hij er heen moest gaan, als hij dan geen vader 
had; maar hij zei, dat hij zoo ver niet loopen kon, en 
hij had geen geld voor den trein. Toen deed ik mijn 
beursje open. en we telden mijn geld, en daar was nog 
drie gulden vijftig in, m hij zei. dat het juist genoeg 
tras, als ik het hem wilde leen.s. Natuurlijk leende 
ik het ken, en bij vroeg mijn naam, en waar ik woonde. 
want hij zou het mij terugzenden." 
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..Zoo'n deugniet!" mompelde oom Van Reden in 

zichzelf. Doch Annie begreep dat Met 

„Waarom kijkt u zoo verdrietig, oom?" zei ze. 
was blij, dat ik hem bet geld kon geven, en wij hebben 

nog heel wat met elkander gepraat, en ik heb hem ge-

vraagd, niet langer een van Gods verloren zonen te 

wezen. Stel u eens voor: hij wilde Met gelooven, dat God 

tem liefhad, en hem terug wilde hebben. Ik zei. dat ik o 
zoo bang zou zijn, om van God vandaan te komen, 

maar het leek, of hem dat niet schelen kon. Hij zei. 

dal Memand wat om hem gaf. Maar ik zei, dat Gal 
kem toch liefhad. Dat is toch zoo, noen?" 

.Hn heeft Juf je daar gevonden?" vroeg oom, zonder 
op han vraag te antwoorden. 

Annie's gelaat hersok. °Ja oom, en Juf was zoo boos, 
en ze rel, dat die man, Jakob heet hij. een dief was 

eo een vagebond, en dat bij mij wel mee had kunnen 
nemen. en ze was heel boos, toen ik Jakob een hand 
gaf, en hem goedendag zei. Bett Ik no heel ondeugend 
geweest oom?" 

„Ja 't was niet goed van je, eoo'n vreemden man na 
te loopen, en ik begrijp best, dat Juf boos was. Kin-
deren moeten gehoorzaam wezen." 

„Ja oom.. zou God heel boos op mij wezen?" 
,.God an7 hebben. dat kinderen gehoorzaam zijn." 
,.Mag ik dan neerknielen. en Hem om vergeving 

vragen?" 
„Dat kun g toch wel in de .kinderkamer doen?" 
,Ja. oom. maar ik wilde het graag doen. wier ik wees 

bij Juf kom. Wil tr ook voor mij bidden. oom?" 
Opeens dacht de heer Van Reden am een tekst. 
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dim hij vroeger geleerd laad: „Wie het koninkrijk 

Gods niet ontvangt gelijk ecen kindeke. die zal het-

zelve geenszins Mgam." 
Hij wendde zich af. Toen relde bij. „Bidden kun je 

Immers zelf wel doen. Doe het dan nu maar bier" 
En Annie krielde naren zei: „Heer, het spijt mij. 

dat Ik ongehoorzaam ben geweest. Wil U het mij 
vergeven? En wil U aan Jakob denken, opdat hij weer 
tot U terugkeert?" 

i Ziezon, ga nu m.r naar Juf. en dan niet meer 
huilen!" zei haar oom, opstaande. 

Zij ging. maar bij de deur keerde ze nog eau terug. 
„Zou Juf boos op mij zijn, am?' 

:Zeg Juf maar van mij. dat ze niet meer op je 
knorren mag. Dat Je Je geld kwijt bent, Is al Maf genoeg 
voor je." 

„Maar Ik ben 't niet kwijt oom. ik heb het a. 
Jakob geleend, en hij stuurt het mij terug." 

Oom lachte mgeloovig, en Annie ging de trap op. 
waar de juffrouw al met valnegen mar haar uitzag. 

,.Och.  mijn lieve kind. ik ben zoo boos op je gewent, 
maat Ik zal 't niet weer dom. lk kan niet hebben. dat 
je e. Ma." 

Eo Juf nam haar In de armen. en kuste haar. 
„Juf, Ik was zoo bang. dat u mij nooit weer zou 

liefhebben. Vergalt ti mij and ?" 
Van dien dag af had Annie twee verloren zonen om 

voor te bidden, en dikwijls zat ze voor bet venster 
den weg af te kijken , of Thomas haast niet kwam. En 
ais ze dm brievenbesteller zag. dan stond ze te wachtra, 
of et geen brief van Jakob kwam. Want de helde 
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Is lankmoedig .. ze gelooft alle dingen, ze hoopt 

alle dingen! 

Een veertien dagen later vond ma Van Reden, die 

altijd zelf de bus lichtte, een brief met het adres van 

zijn nichtje. Hij bet haar binnen roepen, en ze begreep 

niet wat dat beduidde, dam hij altijd zijn ontbijt alleen 

gebruikte. Maar toen ze de brieven op tafel zag Nom 

begreep zij alles. 

.,0, oom," riep zij uit ,.daar is een brief voor reil 

v. Jakobi Ik heb er alle dagen naar degenen." 

„Ik denk wel, dat bet zoo is: maak hem maar eens 

Annie deed het, . haar vingertjes trilden van 

opwinding. 

„Ik wist wek dal hij geen dief wan." zei se. 

Ze vond in den omslag een postbewijs van drie 

gulden vijftig en een brief. 

kindje, jij hebt gelijk gehad. en ik bad ongelijk. 

Zal ik je dei brief eens voorlezen?" 

graag 

En hij lam 

„Ik houd mijn woord. jongejuffrouw.. zend u terug. 

wat u mij geleurd hebt, met veel dank. Ik ben W 

Amsterdam aangekomen, en Ik heb niet weer gedronken, 

sedert Ik u gezien heb, en Ik ben nu bij mijn oom aan 

't werk en verdien mijn brood. En ik ga 's Zondags 
naar de kerk. Mijn oom heeft een vriend. die evangelist 

is, en ik beb hem verteld van Thomas Houdt& en hij 

heeft gezegd. dat hij op hem letten zat Ik bid God 
alle dagen u te zegenen. want ik hoop. dat Ik ma op 
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den goeden weg ben, en ik dank u voor uw goede 
woorden, dle in mijn hee zitten.. 

Jakob Groen." 
Zwijg.d legde oom Van Reden den brief.ncer,nadathij 

hem gelezen had. Was het niet, rooals de Schrift seider 
..Te zijner tijd zullen wij maai.,.owijniet verslappen?" 

Annie's gelaat rir.Ide. 

heb nog nooit eerder reu brief gehad: maar ik 
begrijp niet alles. Wil u het mij Mtleggen?" 

Haar oom deed het, en tond haar daarna terug naar 
de kinderkamer: doch nog langen tijd bleef hij zitten 
met het hoofd in de hand, en hij vergat ego ontbijt 
. zijn brieven. 

Dienzelfden namiddag deed de heer Van Red. e. 
ritje meten jong paard. Op den terugweg kwam bij 
[C.11 vrachMuto tegen, en het p.rd schrik., begon te 
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steigeren, en vloog er een sprong voorbij. 't Ge- 

lukte den heer Van Reden

met 

  de teugels re houden. maar 

hij kon het jonge dier niet dwingen tot zachter kopen: 

het holde maar voort, en ten slotte ging het in vlie-

genden galop tegen een heuvel op. En daar gebeurde 

het ongeluk. Het rijtuig tuimelde om, en hij werd er 

uit geslingerd. en bleef bewusteloos liggen. terwijl het 

paard. in de strengen verward en half onder het rijtuig 

geraakt, zich niet bevrijden kon. 

Het was een eenzame weg, en bet duurde wel een 

uur, eer hij gevonden werd door een boer, die van de 

markt terugkeerde. 

Tegen neven uur werd dh heer Van Reden [hult 

gebracht, ms de dokter bevond. dat hij drie ribben 

gebroken had. De dokter wilde een verpleegster uit 
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de stad laten komen, maar daartegen verzette de gewonde 

zich krachtig. Zoo werd besloten. dat de kinderjuffrouw 

zijn knecht zou helpen M de verpleging. 

Wonderbaar zijn Gods wegen! Wij zijn vanglsteren,en 

weten niet soms moeten wij iets miss. om veel tewinnm. 

De weken, die nu volgden. waren eenzame weken 

voor de kleine Annie. Haar verzorgster bad niet veel 

tijd om zich met haar te bemoeien, want oom was een 

lastige patiënt. Annie moest zich dus maar vermaken 

met Kano. dm bond. die nog altijd haar beste speel-

kameraad was. En gedurig ging ze ook naar juffrouw 

Houtlak, bij wie ze altijd welkom waa 

Het duurde niet lang. of de heer Van Reden was 

buiten gevaar, maar de genezing ging verder heel lang-

zaam. Annie bad al gedurig gevraagd. of ze hem niet 

eem mocht ai., doek dat werd baar niet toegestaan. 

Eindelijk gaf de dokter toestemming, en op haar tomen 

sloop ze de kamer binnen, zorgvuldig acht geveild op 

een pakje bruin papier. dat ze in de banden droeg. 

Haar oom stak haar de hand toe, en zij vatte die 

:net blijdschap. „Ik wilde zoo graag eens bij u komen. 

en ik zou zoo gaarne helpen. u te verplegen." 

Oom glimlach. en schudde het hoofd. 

..lk heb alle dagen God gevraagd. u weer beter te 

maken. Ik wist eigenlijk niet. of u niet llmer tot Hem 

ging. maat ik wilde u liever hier houd.. Juf zegt, 

dat ik maar even bij u blijven mag. maar ik heb een 

cadeautje meegebracht Houtlak heeft het voor mij 

gekocht in de atad, van het geld, dat Jakob terugge-

zonden heeft. Mag ik het openmaken?" 
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Ze zag. dat haar oom het goedvond. en haastig 

maakte ze het papier los. Toen hield ze met haar kleine 

handjes een schilderijtje omboog in em eiken lijstje. 

voorstellende den Verloren Zoon. 

..Is dat niet mooi, oom? Kijk. daar In de verloren 
zoon, heelem.1 in knapen, en daarginds komt ede 

oude vader hem tegemoet. En klik, hieronder staat 
„Ik wil opstaan. en tot mijn vader gaan. en Ik zal tot 
hein z.g.: „Vader. ik heb gezondigd tegen den 

hemel en voor Ik had gedacht, dat u het wel 
prettig zou Waden, er naar te kijken. Zal ik het hier 

aan 't voeteneind van uw bed plaatsen?" 
De juffrouw trad neder, en hielp de kleine mee. 

Oom deed. alsof bij het m.i vond, maar ia zich-
zelf zei bij: „Wat wil ze toch. dat ze altijd met 
diezelfde geschiedmis tot mij komt? Als je niet 
beter Mak zou je meenam, dat ze 't met opzet deed. 
Maar ik zal de plaat laten wegnemen. zonden zij ver-
mokken is." 

Doch toen ze weer naar de kinderkamer was, bet 
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hij het schilderijtje staan, en tom de juffrouw vroeg, 
of ze 't zou wegnemen, schudde hij het hoofd. 

Niemand wist zijn gedacht. gedurende de lange 
ur. veen gedwongen rust. Niemand wist, hoe ze steeds 
dwaalden in het verleden: hoe hij steeds dacht aan de 
Noen van leven In zelfzucht, in plaste dat hij zijn rijke 
rolenten besteed had tot Gods eer. 't Werd hem dik-
wijls te zwaar, en dan steunde hij. 

Gedurende oenige dagen vroeg hij niet naar Annie, 
en uit .eigen beweging durfde ze niet komen. Eindelijk 
vroeg hij aan de juffrouw: ..Wear blijft het kind hokt 
Ik zie haar nooit" 

„0. Ik was bang. dat u bet te lastig zou vinden," 
antwoordde de. 

Van dien dag af kwam Annie weer elk. dag bij 
haar com, en hij luisterde gaarne naar haar gepraat 

..Gon," zei zeeens, „ik zou liever een van Gods 
verloren zon. wee., dan v. een ander." 

„Hoe kom je daar zoo bij. vrouwtje?" vroeg hij. 
.Wel, Juf vertelde mij. dat re een neef had, die 

weggel.pen was, . n.r de Oost was geg.n als 
soldaat En toen had hij spijt en hij kwam weer, maar 
zijn .der wilde hem niet in huis hebben. Zoo doet 
God nooit 0, het moetheerhjk zijn, .o recht la 
Gods arm. te loopen, en Hem te hooren zengen: 
„Brengt hier voos het beste kleed, en trekt het hem 
aan." Ik zou Hun dat g.rne tot mij hooren zengen." 

Haar fronste de wenkbrauwen en zijnde: „Maar 
als God je ma eens niet ontvangwilde: als je te lang 
weggebleven was, en niet had willen kom., toen hij 
je riep, wat dan? Dan is het te loet." 
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zien. Maar Ik zeg ook als juffrouw Houtinkt een ring 
is niet nodig." 

Annie zweeg een poosje. Opeens Mate ze het schil-
derijtje van d. Verloren Zoon aan het voeteneind 
van het bed. „Waar is dat gebleven?" vroeg ze, en 
ze keek de kamer rond. .0. ik zie het ah daar aan 
d. wand. Zoo kan u er altijd naar kijken, en dan 
ben u blij." 

zou niet weten, waarom ik blij moet zijn" zei mi. 
.o. maar het is toch ZOO mooi. dat hij nu haast 

thuis is, nadat hij zoo lang weg geweest is! Oom, soos 
dunkt n hoe lang duurt het, eer Gods verloren zonen 
terug komen?" 

..Dat kan snel eens heel lang darm." zei hij zacht. 

..Maar hoe lang? Twee dagen? Of een week?" 

.,Dat zal er wel van afhang.. hoe lang ze weg 
geweest sijn." antwoordde hij. 

„Ik kan dat haast Met begdjpen," zet het kind pein-
zend. ,.God is Immers overal. . als dc een verloren 
zoon was. zou ik toch voelen, dat Hij altijd dicht bij 
is. Ik heb juf daarnaar gevraagd, en zij zegt. dat het 
zoo is. maar de menschen wegen Met naar God luisteren, 
.en sluiten den Heers jezus buiten hun hart en doen 
verkeerde ding.. Ik geloot s.dra zij zengen: „Vader. 
ik heb gezondigd tegen dm hemel en voor u." dan 
slaat God Zijn armen om hen heen, en kust ben. Is 
het zoo niet oom?' 

Doch oom Van Reden antwoordde niet en hij was 
blij, dat er bezoek kwam. 

.,Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door 
het Woord Gods." 
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't Was reeds December geworden, en de sneeuw leg 
op de boomes. De heer Van Reden was geheel ge-
n... al moest hij zich nog steeds ontzien. Nu zat 
hij in zijn studeerkamer een makel over te lezen, dat 
hij geschreven had toen m aan zijn deur geklopt 
werd. Hij werd niet graag gestoord. maar zijn gelaat 
helderde op. toen hij zijn nichtje zag. die buien adem 
binnenkwam. 

,Dom. hij is ed" 
Wie is er?" 

„Thomas. Hij is er. J. heeft het rog jon verteld. 
die had het van Houtrok zelf. „Dat ruwt je am Annie 
vertellen," bad Houthak gezegd. Oom, mag ik naar ze 
me? Juf heeft gezegd, dat het al te Mat is, maar ik 
ron er z. graag weren, want er is zooveel te doen. 

„En mogen ze een van uw kalveren slacht.? Toe 
ooml En mag ik gaan?" 

„Stellig niet. 't h veel te laat voor ja En een van 
Mijn kalveren? Daar denk ik niet aanl" 

Annie kreeg de tr.ee lede oog., maar zij bedwong 
zich: ze wist wel, als haar oom zoo sprak. dan hielp 
geen vragen meer. ,,Dan moeten ze daar zonder mij 
feest houden." zei re. Juffrouw Houd.* heeft mij 
beloofd. dat & er bij zou zijn." 

„Heeft ze je dat beloofd? Dan wacht ze wel tot 
morgen mm feut houd.. Ga dan mora. maar dadelijk 
naar haar toe." 

En Annie het zich troost.. ging naarhaarkamertje. 
Ev ze zei het heerlijke woord op, dat ze zoo goed 

van buiten kende: „En opstaande, grog hij naar zijn 
vader. En als hij nog verre van hem was, rag hem 
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zijn vader, en werd met imerlijke ontferming bewogen 
en toeloopende, viel hem om egn hals. en kuste hem." 

Den volgenden morgen al vroeg ging Anale door 
het bostb mar de woning van Houtink, en toen de 
middag kwam, liet juffrouw Houthek vragen, of de 
kleine bij haar mocht blijven eten, 't Was dan ook 
reeds vier ms in den middag. toen ze thuis kwam, en 

raakte niet uitgepraat tegen Juf. 
..bijaar nu moet je eerst naar oom gaan." zei deze. 

„lip heeft gezegd, dat je bij hem komen zou." 
't Wee bijna donker, toen ze in de studeerkamer 

kwam. maar no brandde een vroolijk houtvuur in den 
haard, en daarna zat oom Van Reden in een grootes
stoel. Annie klom in een dergelijken stoel tegen. 
over hem. 

„Mag ik n nu alles van Thomas vertellen?' vroeg ze. 
..Ga je gang." zei oom, glimlachend om haar ijver. 
„Ik heb van morgen hard geloopen naar juffrouw 

Henna. oom, en ze kwam aan de deur om mij op te 
wachten. Toen ging ik binnen en zag Thomas, een 
grooten man. Hij had een jas van Houtrok a., want, 
oom. zijn Zondagsche kleeren zijn ben te klein ge. 
wonden.. nu moet hij nieuwe hebben. Thomas heeft 
mij alles verteld. Zwijnen heeft hij nooit gehoed. maar 
wel schapen. ergens in Amerika, en bij Wes in steekt 
gezelschap geraakt, en had in de mijnen gewerkt. en was 
in Amsterdam gekomen, en koetsier geworden. En daar 
was hij dronken geweest, en had een ongeluk gehad 
met een rijoog." 

„En toen bad hij een been gebroken, oom," vervolgde 
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kleine Annie, „en hij lag in het ziekenhuis, tot hij vreet 
beter was. Eo toen bad hij geen geld meer en geen 
werk. En hij Bep bij de haven, en daar kwam een 
man op hem toe, u kan nooit raden, .e, oom." 

Neen, dat kon .ra Met end.. 
mijn Jakob: die begon met hem te prat.. en 

zei. dat hij een verloren zoon was, en dat hij er ook 
een was geweest, maar nu was hij het niet meer.En Jakob 
zei. dat hij .n 't zoek. was naar Thomas Houtruk, 
en dat was Thomas zelf. En Thomas zei, dat hij niet 
naar huis durfde, maar Jakob zei, dat zijn vader en 
moeder op hem wachtten. en Is 't niet vreemd, dat 
Thomas toen oog twee weken gewacht heeft? lk begrijp 
dat vlet: Jul zegt, dat heel wat menechen zon doem ze 
willen eerst zichzelf beter mak. In plaats van te komen. 
juist zonale ze zijn. Juf zegt, dat vele van Gods verloren 
zonn e. doen. Zoo dat waar zijn, oom?" 

I k geloof het wek" tel mrt met een zucht. 
„En Thomas zei, dat hij zoo graag zijn vader en 

moeder weer zou zien, meer het had hem toch veel 
etrijd gekost. Ik wist niet, dat het voor verloren zonen 
zoo moeilijk was. Die uit dm Bijbel kwam zoo maar, 
to. hij eenmaal besloten wee. Maar nom. Is toch 
gekomen. Ik wo, dat ik er bij geweest was. 

„Houdt* stond juist bij de deur zijn geweer schoon 
te maken, toen hij een stap hoorde. en daar was Thora.. 
Maar hij heeft hem ge. kun gegeven: ik heb Thome. 
er naar gevraagd, en hij zegt, dat zijn vader hem de 
beide hand. gedrukt heeft.. zijn moeder heeft hem 
gekust. En Thomas had gezegd: „Vader, ik vetdi. 
hei niet, ik heb schaode over u gebracht," maar zijn 



29 

vader had gezegd: „Mijn jongen, waar sou je andere 
heengaan, nu je in de ellende was, dan mar je ouders." 
Thomas rei. dat hem zijn hart gebroken was, en hij 
bad tranen in de .gen. en ik begon ook te schreien, 
. juffrouw Houtrok kwam binnen, . schreide mee. 

„En toen ben á blijven eten. Hoorlok was uit gew.st, 
en wam juist op tijd terug. En tom we eten zouden. 
rel ik, dat hij eerst mo.t zeggen: „Laat ons eten.. 
vioolijk rijn, want deze mijn zoon was dood. en is 
weder levend geworden: hij was verlote.. mis gevon-
den." En Houtlok vouwde de hand., en rei hok alsof 
het een gebed was. en juffrouw Hoorrok ook „Antal" 
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En toen moesten we vetolijk zijn. Weet u wel? Dat 
staat ook in de geschiedenis. Mam Thomas was het 
niet. Hij keek de kamer rond.. zuchtte. Maar achterma 
zei hij tegen Ing. dat hij wel vroolijk was. maar dat 
hij zuchtte, omdat het hem zoo speet, dat hij weg-
geloop. was. We hadden geen muziek en dans, maar 
juffrouw Houtink zei, dat we muziek in ons hart had-
den. 0, oom, waarom gaan toch niet alle verloren 
zonen naar huis?" 

Thomas Houdt& was werkelijk als een verloren man 
teruggekeerd tot zijn vader en moeder, en hij keerde 
ook als een verloren zoon tot God ten,. Evenals 
de verloren zoon was bij tot sichselsen gekomen, en 
had hij gezegd: „Ik tel opstaan, en tot mijn vader 
gaan, en ik .1 tot here zengen: Vader, ik heb ge-
zondigd tegen den hemel en voor u. Ik ben Met waar-
dig uw zoon genaamd te worden." Hij wist wel, dat 
hij niet alleen tegen tja ouden gezondigd had, maar 
veel meer tegen God: eo was het hem zwaar gevallen. 
tot zijn ouders terug te hemen omdat hij zich zoo 
schaamde, nog veel meer schaamde hij zich, om tot 
God te gaan, daar hij den weg des levens zoo goed 
kende. Hij durfde Met, hij vreesde, dat hij te lang, 
ca te veel overtreden had. Maar zijn moeder zei tot 
hem: ..je ziet, hoe je vader Je ontvangen heeft, en 
zou God dan niet veel meer barmhartigheid hebben dan 
je vader?" 

Annie had van dit laatste ook iets verteld met haar 
eigen kMderkike woorden. En ze praatte maar steeds 
over Gods verloren zonen, die toch niet ver van God 
vandaan waren. 
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De jonge Houtlnk zochten vond vergiffmás en vrede 
bij God. Hij geloofde. En hij veratond. dat de Heere 
Jezus zijn zonden gedragen had aan het kruis. Wan 
. ellen, die zich bekeeren tot God, n in Jezus ge-

keven, zijn de zonden gedragen op het hout. en voor 
eeuwig weggedaan. Van dien dag af had de jonge 
Houtlok niet alleen uitwendig, maar ook inwendig vrede. 
en 't was heze nn genot, met de kleine Annie te praten 
over den verloren zoon, die teruggekeerd was, en die 
hij zelf wao. 

Voor zijn toekomst was weldra gezorgd. Vroeger 
was het smidswerk hem te gering geweest, maar nu 
was geen arbeid hem te min. Hij werkte als arbeider 
bij zijn .der, maar niet lang duurde het. of de heer 

V. Reden merkte op, hoe trouw hij arbeidde, en hij 
nam hem in zijn dienst. 

Doch lang te voren was nijg een verloren zoon 
thuis gekomen. Den avond na den dag van het fent 
bij de familie Houtlto bleef de heet Van Reden lang 
staan voor het schilderijtje, dat zijn nichtje voor hem 
getracht had. 
.0 Godl" zei hij. ..hebt Gij daarom dat kind hier 

in huis gebracht, om mij tot U terug te brengen?" 
En toen Annie hem goedenacht kwam zengen, zei 

hip „Annie, wil jij v.avond bidden voor een van 
Gods verloren zonen, dat hij thuis mag komen?" 

..1a oom, hoe heet hij?" 

.Dat ken 11 je Met ze..." 
Daarmee was zij tevreden, en ging he.. 
Maar haar oom, ghlg dien avond niet slapen. Hij 

overdacht zijn weg gedurende al de jaren. dat hij voor 
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zichzelf had geleefd, en hij schaamde zich diep. Maar 
ditmaal nam hij een vaat besluit: ..Ik zal opaman." 
En hij :stond op. Hij beleed M ernstig gebed zijn 
zelfzucht en zijn zonde am God: en hij vroeg ver 
geving in den naam van Jezus Chris.. En God het 
het hcht dagen in zijn hart. Hij vond vrede door het 

bloed des kreisee. 
„Oom," vroeg &mie den volgenden morgen, „is die 

verloren zoon, dim U bedoelde. 66k thuis gekomen?" 
„Ja kind." zei hij. texwijI hij haar M de armra nam, 

„o wat heb h veel am jou te dankent" 
-Oom, alle verloren zonen komen toch thuis!" zet 

Annie, kinderlijk vertrouwmd. 

Ja. God wil het zoo gaarne .... 0, dat alk afge-
dwaalden tH inkeer kwamen! 






