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CIJFERS~ 

1 2 3 4 56 7 8 
Een. Twee. Dric_. Vier. Vijf. Zes. Ze.,ven. Acht. 

9 10 -11 12 13 14 
Ne-gen. Tien. Elf. Twaalf. Der-tien. Veer-tien. 

19 20 21 30 
N e-gen-tlien. Twiln-t£g. Een-en-flwintig. D er-tig. 

31 38 40 
Eein-rm-de'rtig. . Acht-en-der-tig. Veei-tlig. 

60 70 ·so 90 100 
Zes-tirf. Ze-ven-tig. Tar:h-tig. Ne-gen-tig. Hon-dert 

123 200 
Hon~derd D?:.ie-en~twin-tig. Twee Hon-derd. 

300 365 
Drie Hon-derd. Drie llon-der;d Vijf-en-zes-tig. 

400 810 1,000 
Vier llon-derd. Acid Honderd-en-tien. Duizend. 

1880 .. 
E en Dui-ze?'id .Acht Iion~derd en Tach-tig. 
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TWEEDE AFDEELING. 
1.-1. WOORDEN V:A.N DRIE SYLLABES. 

Pre di kant 
Ad vo kaat 

Ceder boom 
Den nen .hout 

0 li fant 
0 lie koek 
0 ver heid 

Rhe nos te1: 
Ver pes ten 

Le di kant 
Le dig gang 

Struis vo gel 
Strui kel blok 
Stren .ge lijk 

Wildebeest 
We ten schap 

Noord ka . pet 
3uid oos ten 

Wan de ling 
Wan or de 
Wanke len 
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N. B . - De naastvolgende lessen zijn zoo ingericht dat het kind, indien 
noodig, rle woorden eerst spellen moet, daarna kan ket dezelve lezen. 

'· II.-2. GOE-DE EN SLECH-TE KIN-DE-REN. 
Goede ga pen, werk zaam, 
kin de ren sla pen, leer zaam, 
moe ten spe len, min zaam, 
onder twis ten, vreed zaam, 
't le zen knij pen, spaar zaam, 
spellen, spot ten. dank baar, 
s~hrij ven, rna tig, 
zm gen, Goede eer lijk, 
lee ren, kin de ren op recht, 
n1mmer zul len vro lijk, 
pra ten, we zen ze dig, 
lag chen, vlij tig, deugd zaam, 

Slech te ra zen zul ke 
kin de ren schel den, kin de ren 
jok ken, kij ven, nrm mer 
lie gen, twis ten, ge acht, 
snoe pen, vech ten; be mind, 
ste ,len, daar om ge eerd, 
zwe ren, worden ge luk kig. 

W at moet gij doen om niet een slecht maar 
een goed kind te we-zen? 
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III.-3. DE BOER-DE-RIJ. 

Boe reB moe ten 
bou wen en bre ken, 
bra ken en ploe gen, 
zaa1 en en eg gen, 
maai en of sn1j den, 
trap pen of dor schen, 
ros sen en rij den, 
ja gen en schie ten 
plan ten en rues ten 
del ven en spit ten, 
wie den en snoei en 
mel ken en kar nen, 
wei den en scbe ren, 
bak ken en slach ten, 
wer ken en zwoe gen, 
wa ken en zor gen, 
bid den en dan ken. 

Boe ren beb ben 
os sen en lwei en, 
scba pen en bok ken, 
paar den en e z~ls, 
gan zen en een den, 
hoen ders en dui ven, 
wa gens en kar ren, 
ploe gen en eg · gen, 
bar ken en graven, 
gaf fels en'schof fels, 
kza. len en schu ren, 
zol dets en kel ders, 
va ten en kui pen, 
Ian den en tui nen, 
boom gaard en wijn 

gaard, 
dam men en put ten. 

Wie was de eer"ste boer in de wereld ? W at was 
net werk van Ka-in? Wat was het werk van 
A-bel? Wie heeft eerst een wijn-gaard ge-plant? 
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IV.-4. HUIS EN TA-FEL. 

Een huis heeft 
:M u ren en v loe ren, 
Bal ken en zol der, 
Deu ren en ven sters, 
Drem pels en ko zij nen, 
Ra men en rui ten) 
Slo ten en slen tels, 
Ta fels en stoe len, 
Kis ten. en kas ten, 
K.of fers e~ stof fers, 
Bed den en kus sens 
La kens en de kens, 
Rak ken en bak ken, 
Pot ten en pan nen, 
K.e tels en ka tels, 
Boe ken en doe ken, 
K.eu ken en schoor steen. 

Een tafel heeft 
Blad en poo ten, 
Spijs en drank, 
Thee en kof fie, 
Melk en sui ker, 
Bo ter en kaas, 
Visch en vleesch, 
Ham en ei e ren, 
Gaar en rauw, 
Le pels, mes sen en 

vor ken, 
Schotels en bor den, 
Be kers en gla zen, 
Zout en a z1jn, 
P c per en mos terd, 
Gc bak en kon fi jt, 
Brood en be schuit. 

Als gij aan ta-fel zijt; wat moet gij doen eer dat 
gij eet? En wat moet gij dan doen als gij klaar 
,hebt met e-ten? Hoc noemt gij ecn mensch die niet 
bidt en dankt? 
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V.- 5. G~-LUID DER DIE-REN 

De leeuw brult, De slang s1st, 
De be~r bromt, De muis piept, 
De wolf bmlt, De bij gonst, 
De hond blaft, De eend kwaakt> 
De vos jankt, Dehaan kraait, 
De kat mauwt, De hen kek-kelt, 
Ret paard hin-nikt, De duif kirt, 
De koe bulkt, De vink fluit, 
De os loeit, De uil schreeuwt., 
Ret schaap bleert., De kwar-tel slaat, 

Maar de mensch ai-leen spreekt. 

VI.-6. SPEL-LES. 
Beet je Ge kneusd Afscbuw 
Koosje Ge kauwd Flu weel 
Meis je Ge eischt Fat soen 
Touw tje Ge schreeuw Ci troen 
Bloem pje Schreeu wend Ja·loersch 
,Klein tje Be nauwd Kuisch heid 
Raam pje Be smeerd Lauw heid 
Moei te Ver kleumd Schaarsch beid 
Flauw te Ver scheurd Oogs~ tijd 
Schuin te Eeu wig Ern stig 
Ge schuwd Zwa luw Ang stig. 



Al Ies 
Aar de 
Men schen 
Leef den 
Had den 
Moes ten 
:Moch ten 
Ge weest 
Te vre den 
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VII.-7. A-DAl\f EN E-VA. 

He mel 
Be gin 
V{o ning 
Vre de 
Be kencl 
vVen ken 
Ge naamcl 
In dien 
E ten 

Ge maakt 
Eer ste 
Lust hof 
Ge lukt 
:Ma ken 
Boo men 
Ken nis 
Al toos 
Moe der . 

. Al-les wat er is in den he-mel en op aar-de is in bet 
be-gin van God ge-rriaakt. A-dam ·was de eer-ste 
mensch, en hij is de va-der van ons a1len. E-va was de 
eer-ste vrouw, en zij is de moe-der van al-le men-schen. 
God gaf hun als ee-ne w.o-ning een fraai-en lust-hof, 
dat is, een tuin. Hier leef-den zij in vre-de en ge-luk. 
Zij had-den God lief. God had hen ook lief, en 
sprak met ben om hun z.ijn wil be-4end te rna-ken. 
Zij moes-ten in den tuin wer-ken, maar dit viel hun niet 
te zwa;tr. Van aile boo-men·moch-ten zij vrij e-ten; ai
leen van een boom, ge-naamd de boom der ken-nis des 
goeds en des kwaads, moch-ten zij niet e-ten. Hoe 
goed zou bet gc-\vecst zijn, in-dien zij maar al toos 
tc-vre-den wa-ren ge-weest om te doen w·at Gods wil is! 
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VIII.-8. DE VAL. 
booze ver driet voel den heb ben 
ge naamd ge bo ren vre de ge daan 
wil de ge start ziek te ge Iuk 
ken nis ver le den zan den moei te 
goe de mid del on ge luk krij gen 
ha ren zei de Sa tan el len de 
had den ge dacht . Maak'te zon d·e val 
we reid ver bo den we gen Para dijs. 

Een boo-ze ge~st kwam om A-dam en E-va te ver-lei
den. Een slang was het die tot hen sprak, maar bet 
was de boo-ze geest, Sa-tan ge-n-aamd, die door mid-del 
van de slang hun wijs-maak-te wat hij wil-de . . Hij zei
de tot E-va dat het goed zou we-zen om tee-ten van den 
boom der ken-nis des goeds en des kwaads. E:.va moest 
nu ge-dacht heb-ben,al wat de goe-de God zegt is recht 
en waar : het zal niet goed gaan met mij als ik eet van 
den ver-bo-de~ bootn. Maar neen, zij luis-tert ~mar de 
slahg en eet van de vrucht. Ool~ gaf zij aan ha-ren 
man~ .A.-dam, en ook hij nam en at er van . . Toen voel
den zij dat zij groot kwaad ge-daan had-den. W eg 
was nu hun vre-de en ge-Juk. God dreef hen weg 
uit hun lust-hof. Zwaarwas nu hun lot op de we-reld. 
Ziek-ten,moei-te,al-Iever-driet zou-den zij nu krij-gen. 
Toen gaf God hun troost . . Hij zei-de dat er eens een 
kind zou-de ge-bo-re11: wor~den dat de men-schen red
den zou uit het on-ge-luk en de el-len-de waar-in zij 
zich ge-stort bad-den. W eet gij wie dat kind is? 



ve le 
_Ja ren 
ge bo ren 
Bethle hem 
be kee ren 
ie der 
ou de 
kind je 
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IX.-9. DE BEER JE-ZUS. 
ge worden 
ver los ser 
Chris tus 
Je zus 
ge luk kig 
Heiland 
ont vangt 
der tig 

Ja ren 
be kend 
kin de ren 
zon daars 
za lig 
ma ken 
nie maud 
ge loo ven 

Ve-le ja-ren na den dood van A-dam en E-va is er 
gc-bo-ren te B th-le-hem een kind-je dat ge-wor-den is 
de Red-der, Ve.r-los-ser van de men-schen. Gij kent 
7.ijn naam ; bet is on-ze Heer Je-:~;us Chris-tus. Drie 
en der-tig ja-ren heeft hij op de-z~ we-reid ge-leefd 
om ons be-kend te ma-ken met den weg naar den he
mel. Hij was de vriend van kin-de-ren, ja ook van 
zon-daars als zij zich maar be-kee-ren wil-den. Daar
tm stierf Hij aan bet kruis voor on-ze zon-den. 

Als wij ge-luk-kig wil-len we-zenop de-zewe-reld en 
dnn naar den he-mel gaan, dan moe-ten wij we-ten d~t 
nie-m:~.nd ons ge-luk-kig en za-lig kan ma-ken bui-ten 
den H eer J e-zus. Daar-om moet een kind zijn hart ge
·ven a an dien H eer J e-zus. Een ie-der i:noet doen al wat 
die Hei-land ons zegt. Wij moe-ten ge-loo-ven al wat 
Hij ons in zijn Woord leert. Wij moe-ten hem liefheb
bcn meer dan va-der of moe-der. Wij moe-ten bid-den 
dat Hij ons cen nieuw hart gc-ve datvrij is van de oude 
zon-de. Die bidt, die ont-vang.t; die zoekt, die yindt.. 
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X.-10. RET IBN-DER-LIJK GE-LUK. 

Be mind Ge rust Ge loQft 
geluk zor gen ge not 
ge scha pen spe len gunst be wij zen 
speel goed oog JeS mor gen stond 
klee d'ren a vond el ken 
sla pen morgen pnJ zen. 

lk ben een kind, 
Van Goc1 be-mind, 

En tot gA-luk ge-scha-pen; 
Zijn liefcl' is groot. 

'k Heb speel~goed, klee-d'ren, melk en brood. 
Een bed om in te sla~pen. 

Ik leef ge-rust, 
Ik leer met lust, 

Ik weet nog niet van zor-gen, 
Van spe-len moe, 

Sluit ik mijn oog-jes 's a-vonds toe 
En slaap tot aan den morgen. 

Ge·loofd zij God 
V oor 't ruim ge-not 

Van zoo veel gunst-be-wij-zen ! 
Mijn hart en mond 

Zal Hem in el-ken mor-gen-stond 
En el-ken a-vond prij-zen. 
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XI.-11. SPEL-LES.-DIE-REN IN ZUID-AFRIKA. 

0 li fant Ko nijt1 Fis kaal 
Rhe nos ter Schild pad , Se ere ta ris 
Buf fel Spring bok Rei o·er b 

Zee koe Bles bok Paauw 
Ka meel paard Gems bok Pa trijs 
Leeuw Ree bok Fai zant 
Tijger Grijs bok -Struis vo gel 
W'olf Steen bok 'l'or tel duif 
Jak hals Bleek bok Bosch. duif 
vVil de hond Bon te bole Aas vo gel 
Kro ko dil Zwar te bok Sprink haan 
Kaai man Roo de bok vo gel 
Wal visch Wa ter bok Kui ken dief 
Haai Riet bok Valk 
Rob Oo re bie Ho nig vo gel 
Quag ga Bosch bok Uil 
Aard var ken Koe doe .:Musch .je 
Muis hond E land Kwik staart 
Mier kat Dui ker vVa ter hoen 
Ot ter Klip spring er der 
Spring . haas Har te beest Eend vo gel 
Pof ad der Wil de beest Snip 
Geel slang Ba vi aan Strand loo per 
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XII.-12. HET HART : OUD EN N:IEUW. 

Zon dig Daar mee 

l 
Ge luk kig 

moe ten i)lei zier nie mand 
krij gen ij_ del beid bin ·nen ste 
ver veelt meuwe daar.om 
ge ven op zen den E ze chi el. 

Ret bart van den mensch is zon-dig; Gods W oord 
zegt dat :v.rij een nieuw hart moe-ten.krij~gen, in plaats 
van het ou~de; zon-di-ge hart. Ret . ou•de hart heeft 
geen lust in den diimst van God, maar vef-vedt zich al_s 
bet daar-mee be-zig moet we·-zen. Het ou-de hart heeft 
meer lust in bet geld;en bet plei-zier, en de ij-del-11eid 
en de ·zon-de dan in iets an-ders. Het nieu-we hart dat 
God ons· geveu wil, als wij er om -bidden, he~ft God. 
lie{; bet denkt 'graag aan God en aan den.Heer J e-zus; 
het zet ous aan om al-les tela-ten wat kwaad.is en al
les te dven wat goed is. Wij moe~ten het au-de hart 
kwijt ra-ken~ en bet nieu-we hart 'krij-gen ; a1;1·ders 
zijn wij niet ge-luk-kig. Nie-mand kan met zijn au
de hart in den he-mel ko-men. God zegt on~ in zijn 
W oord ; Maak u een 'nieuw hart en een ~niem-wen 
geest. Met een be-Iooft. f!:ij: I~ zal ·11 een ~ieuw 
hart g~·ven en zal een meu-wen geest gevon m . bet 
bin-nen-ste van u (8zec11iel xviii: 3-l ·; xxxvi.: 26). 
Daar~om moet een kind dit ge-bed op-zen-den.; 0 
Heer: geef mij een nieuw. hart om Je-zus wiL 

a 
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XIII -13. DE JEUGD, DE DEUGD, DE VREUGD. 
V roo lijk On deugcl Kor ten. 
Schep per sma ken ach te ren 
bit ter Hei land blij ven de 
wijs heid toe roept zul len 
wel ge val len ge weld zon digt. 

De jeugd wil graag vroo-lijk en ge-luk-kig ·we
zen. Ook on~ze Schep-per wil ons ge-luk-kig zien. 
Hij wijst ons aan den·weg tot wa-re vreugd. 

De on-deugd en de zon-de sma-ken .zoet voor een 
kor-ten tijd; maar van ach-te-ren zijn zij bit-ter. 

Hij, die in zij-ne jeugd den Hee-re Je-zus tot 
zijn Vriend en Hei-land kiest, is op den weg ,tot 

• de wa-re deugd en tot blij-ven-de vreugd. 
Hoor wat de wa-re wijs-heid ons toe-roPpt : Ik heb 

lief die ;Mij lief heb-ben, en die Mij vroeg zoe-ken zul
len Mij vin-den. Die Mij vindt, vindt bet le-ven en 
trekt een wel-ge-val-len van den Beer. Maar die te-gen 
Mij zon-digt, doet zij-ne ziel ge-weld aan; al-len die Mij 
ha-ten,heb-bendendoodlief ( Spreu-ken viii: 17, 35, 36). 

XIV.-14. WAT IS DE GROOT-STE FOUT IN EEN 

Lee lijk 
boog moe dig 
be l ij den 
be vrijrl 
ver geeft 
ver telt 
op recht 

Ana ni as 
Saf fi. ra 
snoe pe rig 
erg ste 
verge ving 
) cu ge naar 
ern ;;tig 

KIND? 

I Som mi ge 
ver koo pen 
sul fer 
ge na-tle 
andere 
strij den 
eer lijk 

On go luk kig 
ongehoor zaam 
be drie gen 
waar schu wt 
Ge ha zi 
ver wach ten 
kin d·e ren. 
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• 
Het is lee-lijk als een kind snoe-pe-rig is, of on~ 

ge-hoor-zaam aan zij-ne ou-ders, of hoog-moe-dig. 
Maar weet gij wat het erg-ste van al-les is ? De leu

gen. A ls gij an-de-re fou-ten hebt, en daar-bij op-recht 
en eer-lijk zijt, dan zult'gij be-lij-den als gij iets kwaads 
doet, en gij zult bij den mensch en bij God ver-ge-ving 
vinden. Ook zult gij dan strij-den, en wa-ken, en bid
-den om van die fou-ten be-vrijd te. worden. 

Maar on-ge-luk-kig is de leu-ge-naar. Hij steekt 
weg bet kwaad dat hij doet. Hij be-lijdt het niet. 
God ver-geeft hem dan ook niet. 

Som-mi-ge ou-ders heb-ben er schuld aan dat hun
ne kin-derren lie-gen en be-drie-gen. A Is een va-der . 
leu-gens ver-felt als een grap, of 1iegt om iets met 
groo-te winst te ver-koo-pen, dan voedt hij zijn 
kind op tot een leu-ge-naar. . 

Kin-de-ren ! hebt gij nooit ge-hoord dat de 'Bij-bel 
zoo ern-stig waar-schuwt te-gen de leugen? Hoort wat 
GodsWoordzegt: Alden Jeu-ge-naars is hundeelinden 
poel die daar brandt van vuuren sui-fer( Open b. xx: 8 ). 

W at was de zon-de en wat was de straf van 
Ge-ha-zi? (2 .Kon. v.) 

Hoe is bet ge-gaan met A-na-ni-as en Saf-fi-ra? 
(Hand. v.) 

Kin-de-ren ! schrikt voor een leu-gen. Speekt al
toos .de waar-heid, al zijLgij bang voor straf. Uwe 
ou-ders zul-len u ver-ge-ven als gij schuld be-lijdt. 
Het helpt u niet om uwe schuld toe te dekken 
voor den mensch. God weet wat gij ge-daan hebt; de 
leu-ge-naar kan gee-ne ge-na-de van God ver-wach-ten. 



DE KERK. 
Ge meen te 
Pre di lmnt 
Ker ke raad 
Ou der ling 
Op zie ner 
Di a ken 
Ar men beurs 
Col lee te 
Voor le zer 
Or ge list 
Kerk to ren 
Pre dik stoel 
Leer re de 
Psalm go zang 
Aan bid ding 
Huis be zoek 
V er troos ting 
Be straf fing 
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X V.-15. SPEL-LES. 

DE RE-GEE-RING. 

Koning· in 
P arle ment 
Gouverneur 
Wet ge ving 
Lands vader 
Raads lie den 
Staats be stuur 
President 
Se ere ta ris 
'l're zo rier 

· Yolks raad 
Pro vin cie 
Af dee ling 
Magis traat 
Land drost 
Heem .ra den 
Burge rij 
Onder da nig 

DE SCHOOL. 
Schrijf ta fel 
Zit ban ken 
Boek rak ken 
lnkt ko ker 
Pen ne mes 
Aard rijks kun de 
Land kaart 

. Zang kunst 
Tee ken les 
·cij fe ren 
Ge schie de ms 
Ge heu gen 
Denk ver mo gen 
Op let tend 
Ge hoor zaam 
Na den kend 
On der wij zer 
.Leer ling en 

XVI.-16. RET KNAP-PE BOER-TJE. 

Boer tjc 
t.e vre den 
be ste den 
le den 

Vrij c 
ge zon de 
ge Juk kig 
goc de. 

Zwoe gen 
ge noeg lijk 
He melva der 
rus tig 
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Ik ben een arm, klein boer-tje, 
Maar woon op 't vrij-e land, 

En leef, al moet ik zwQe-gen, 
Te vre-den in mijn stand. 

Ik heb ge-zon-de le-den : 
Ik werk met lust .en v J,ijt ; 

Ik kan ge-noeg-lijk rus-ten, 
Na wei be-ste-den tijd. 

,Ik dank U) He-mel-va-der ! 
lk dank U, goe-de God ! 

Die mij dit heiJ woudt ge-ven, 
Voor mijn ge-luk-kig lot. 

XVIl.-17. SPREU-KEN VAN OO~f DIRK. 

Morgen stond 
-ach ter haalt 
wijs heid 
lee lijk 
sprecr ken 
Sa lo mo 
wijs heid 
-ver schoon 

Be zint 
be gint 
be scbikt 
klei ne 
lief de 
bo venal 
straf baar 
straf fen 

Te r.ing 
ne nug 
ge moed 
vroo lijk 
groo ter 
slech ter 
ver bloem 
re1 nc 
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Oom Dirk houdt er veel van om o-ver-al de ee-ne of an-de-re

spr~mk bij te bren-gen. Hij zegt, zijn va-der hceft hem. 

toen hij klein was veel la-ton le·zen iu do Spreu-ken van 

·Sa-lo-mo. Die kent hij bij-u:~. van bui-ten. Maar ook o.n-de-re 

spreu-ken, be-hal-ve die in den Bij-bcl staau, haalt Oom Dirk 

graag uan. Zoo zijn er de vol-gcn-clc :-*'· 

De mor-gen-stond hceft goud in ucn mond. 

Zet de te-ring naar de no-ring. 

De mensch wikt, God bc-schikt. 

Een vroo-lijk hart en vroom ge-moed 

Zijn groo-ter schat dan geld of goed 

Die bet klei-ne nict ccrt 

Is het groo-te niet weerd. 

Lust en lief-de tot een ding 

1tlaakt de moci-te zeer ge-ring. 

Als de wijn is in den man 

Is de wijs-heid in de kan. 

AI draagt een aap een gou-den ring, 
Hij blijft 'toch maar een lee-lijk ding. 

• Ret zal geed zijn, om de sprcuken in deze en de twee volgende lessen 
'Van buiten te leu·en. 
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Alloopt de leu-gen nog zoo snel, 
De wa.ar-heid aeh-ter-hau1t haa.r wei. 

Ver-bloem de rei-ne waa.r-heid nooit, 
Het vuil blijft vuil, hoc fraai men 't plooit. 

Heb bo-ven al de W!lUr-beid lief, 
Dio liegt is sleeh-ter dan een die 

Een leu-gen tot versehoon van 't kwnad 
Is nog vecl straf-brer .dan do daad. 

XVIII.-18. SPllEU-KEN VAN SA-L0-1!0. 
Lief heb ben 
zoe ken 
vin den 
be gin sel 
wijs heid 
dwa zen 
ver aeh ten 
ver trouw 
gan sehe 
ver stand 
be wa ren 
uit gang en 

Wan dolt 
vcr lrcert 
re gen 
boo vaar dig heid 
oot moe dig heid 
waar aeh ti ge 
be ves tigd 
oo gen blik 
trou we lijk 
wel ge val len 
grim mig heicl 
op rij zen 

I 
Be ves tigd 
be wa ren 
o ver tre ding 
voor spoe dig 
·harm har tig hciJ 
gru wel 
ant woord 
smar tend 
wei nig 
on rust 
wen tel 
werk en. 

Ik heb lief .die Mij lief heb-ben, en dio Mij vroeg zoe-ken 
zul-len Mij vin-den, 

De vrees des H eer-en is h et be-gin-sel der · wijs-heid; de 
dwa-zen ver-ach-ten wijs·heid en tucht. 
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Ver-trouw op den Heer met uw gan-scbe ha.rt, en steun 
op uw ver-stand niet. 

Ken Hem in al u-we we-gen, en Hij zal u-we pa-den 
techt ma-ken • 

..Be•hoed u-;y hart bo-ven al wat te be-wa·ren is, want 
daar•uit zijn de uit-gang-en des le-vens. 

Wie in op-recht-heid wan-delt, wan-delt zeker, maar die 
zij-ne ·we-gen ver-keert, zal be-kend wor-den. 

De ze-gen des Heer-en die maakt rijk, en Hij voegt er 
gee-ne smart bij. 

Als de hoo-vaar-dig-heid komt zal de schan·de ook 
ko-men; maar met de oot-moe-di-gen is wijs-heid. 

Ee-ne waar-a.ch-ti-ge lip zal be-ves-tigd wor-den, maar 
ee·ne val-sche tong is maar voor een oo-gen-blik. 

Val·scho lip-pen zijn den Heer een gru-wel, maar die 
trou-we~lijk han-de-len zijn Zijn wel-ge-val-len. 

Een zaebt ant-woord keert de grim-mig-heid af, maar een 
smar-tend woord doot den toorn op-rij-zcn. 

Be-ter is weinig tnet de vrees des Hee-ren, dan eeu 
groo•te sehat, en on-rust daar-bij. 
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Wen-tel u-we war-ken op den Heer, en u-we ge-dach-ten 
zul-len be-ves-tigd wor-den. 

Wie zij-ne o-ver-tra-ding-en toe-dekt zal niet voor-spoe .. 
dig zijn, maar die ze be-kent en laat zal barm-har-tig-heid 
ver-krij-gen. 

Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat u-we oo-gen mi}ne 
-we·gen be-war-en. 

XIX.-19. n!EER BIJ-BEL-SCHE SPREU-KEN. 
·Ge me ten Ver derf Geld gie rig heid 

verge ten de zel ve · wor tel 

cnt va.ng en wei ni gen we der sta.a t 

sa men spre king ver lie zen hoo vaar di gen 

be der ven be hou den ne de ri gen 

hoog go vee lend ver too ven go na de 

Mot de maat, waar-mee gij meet. 
Wordt u ook ge-me-ten; 

Wil, bij al-les, dat gij doet, 
Dit toch nooit ver-ge-ten. 

Ret is za-li-ger te ge-vcn, dan te ont-vang-en. 

Bidt en gij zult ont-vang-en: zoekt en gij zult vin-dsn: 
ldopt en u zal o-pen ge-daan wor-den. 
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Kwo.-de sa.-men-spre-king-en be-der-veu goe-de ze-den. 

Waar uw scba:t is, da::tr zul ook uw hart ziju. 

Hoog-moed komt voor den val. 

Weest niet boog-ge-voe-len-de, maar vreest. 

Al-le din-gen die gij wilt, dat u de men-schen zou-den 
doen, doet gij hun ook al-zoo. 

De geld-gie-rig-heid is een wor-tel van al-le kwaad. 

God we-der-slaat den hoo-vaar-di~gen, maar den ne-cle-ri
gen geeft Hij ge-na-de. 

Wijd is de poort en breed is de weg die tot bet ver-deri 
l eidt, en ve-len zijn or die door de-zel-ve in-gaan. 

Do poort is eng en de weg is nauw die tot bet le-ven lci(lt. 
on wei-ni-gon zijn er die den-zcl-ven vin-den. 

Strijdt om in te guan door de en-ge poort. 

Wie zijn Ie-ven zal wil-len. be-hou-den, zal het-zcl-vo ver
lie-zen ; maar zoo wie zijn le-vcn ver-lie-zon zal, om nlij
llent wil, die ·zal het-zcl-vo vin-den. 



~ak hals 
op ge lcid 
ver gecfs 
wijn atok 
ein de lijk 
vermoe1 en 
hartebeest 
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XX.-20. FA-BE-LEN. 

Ge lij ke 
be gin nen 
vier en deel 
an de ren 
el kan dcr 
ste ken de 
af ge be ten 

Hazen pad 
op ge vre ten 
he nauwd l1eid 
be loof de 
be loo ning 
den gene 
kraan vo gel. 

DE VOS EN DE DHUI-VEN. 

Een vos [jak-hals] kwam aan een muur te-gen wel-keit 
een wijn-stok op-ge-leid was. Groo-ten lust had de vos om 
drui-ven te e-ten, dn.arom sprong hij met ai-le macht om een 
tros mees-ter te wor-den.· Doch te ver-geefs, de drui-ven 
wa-ren te hoog; · on-ze vos kon er niet bij. "Ei," :zei-de lJij 
ein-de-lijk, "waar-om zal ik mij vermoei-en : de drni-ven 
zijn toch zuur." 

DE LEEUW, DE KOE, DE BOK, EN HET SCHAAP. 

Eens ging-en er ee-ne koe, een bok, een schaap, en een 
leeuw te za-men op de jacht. Niet lang duur-de het of zij 
ving-en een hert [har4e beest]. De buit werd ver-deeld in 
vier ge-lij-ke dee-len. Maar toen-de maal-tijd zou be-gin
nen, en ·elk z~jn deel krij-gen, sprak de leeuw: "Gij weet. 
dat een vier-de deel mijne partie is, want wij dee-len ge
lijk. Maar het twee-de vier-en-deel komt mij toe om dat ik 
ko-ning van de die-ren ben. Het der-de wil ik hebben, 
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om-dat ik ster-l•er oen dan _gij al-Ien. En wie van u bet 
vier-de wil hebben, die wa-ge het slechts er aan te roe-ren." 
Bij de-ze woor-den za-gen de an~de-ren ~1-kan-der aan . en_ 
ko-zen het ha-zen-pad. · 

DE WOLF EN DE KRAAN-VO-GEL. 

Een wolf had eens een lam zoo gul-zig op-ge-vre-ten, dat 
een been hem dwars in de keel bleef ste-ken. In zij-ne be
nauwd-heid be-loaf-de bij ee-ne groo-te be-loo-ning aan den
ge-ne die hem uit den nood hielp. Een kraan-vo-gel bood 
hem daar bij zij-nen dienst aan, en zij-nen bek in de keel 
van den wolf ste-ken-de haal-de hij bet been er uit. Toen 
vroeg de kraan-vo-gel om zij-ne b~::-loon-ing. Hier-op zei-de 
.de wolf: "Vraagt gij nog om loon? Gij moogt mij wel 
dank-en, dat ik u den kop niet heb af-ge-be-ten." 

XXI.-21. DE GRIJS-HEID. 
Ou der dom Pre di ker A man del boom 
kerk hof bloe men SaJo mo verge lijkt 
vrucht boo men eer hied min ach ting 
be han de len aan ge zicht ver ee ren 

Grij-ze ha-ren zijn een tee-ken van den ou-der • 
dam, en doen ons denk-en dat de dood aan-komt. 
Daar-om heeft men grij-ze ha-ren ge-noemd kerk
hof-bloe-men. 



93. 

De Pre-di-ker van Sa-lo-mo ver-ge-lijkt zc bij den 
wit-ten bloe-sem van den a-man-del-boom, om-dat 
die vroe-ger uit-komt dan de bloe-sem van an-de-ro 
vrucht-boo-men. 

In den Bij-bel lee-ren wij, dat een kind of jong 
mensch cer-bied moet heb-ben voor de grijs-heid. 
Lce-lijk en zan-dig is hct om een grij::;-aard, al is 
hij arm, met min-ach-ting te be-ban-de-len. · Voor 
het grau-we haar zult gij op-staan, en zult het aan ... 
ge-zicht des au-den ver-ee-ren ; en gij :zult vree-zen 
voor u-wen God : Ik ben de Beer (Levit. xix: 32). 

Die den ar-me be-spot, smaaclt cles-zclfs Maker 
(Sprcu-ken xvii : 5). 

XXII.-22. DE ZIN-DE-LIJK-HEID. 

Scbep per 
li chaam 
ge o pend 

.A.f ge was scben 
aan ge zicht 
ge bee le 

Lee lij ke 
zin de lijk 
lie der lijk 

Het is de wil van God, on-zen Schep-per, dat. 
bci-de ziel en li-chaam rein moet-en we-zen. De 
zon-de maakt on-ze ziel vuil en on-re-in; uaar-om 
le-zen wij in den Bij-bel van ee-ne fon-tein wel-k~ 
ge-o-pend is op-dat on-ze zan-de nJ-ge-was-schen 
wor-de. 

Maar ook bet li-chaam moet rein . we-zen. Niets 
is zoo ge-zond als koud wa-ter om me-de te was~ 
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schen. Niet al-leen de han-den, het aan-ge-zicht 
en de voe-teri, maar het ge-hee-le li-chaam moet men 
zui-ver hou-den. Lee-lij-ke ziek-ten ko-men er van, 
als men niet zin-de-lijk is in zijn huis en op zijn lijf. 
H ij,. die mor-sig en lie-der-lijk om-gaat met zijn li
chaam, zaJ licht ook on-rein we-zen in zij-ne ziel. 

XXIII.--23. SPEL-LES. 

RET G ERECHTS- DE OOR-LOG. AM-BACH-TEN. 
HOF. Gene raa] Met se laar I 

J-Ioofd -rech ter Leger hoofd Tim mer man 
Pro cu reur Commandant Wa gen rna ker 
Aan hla gcr Veld maar schalk IJ zer smid 
Ad vo caat Ad mi raal Schoen rna ker 
Gc tui ge Oor log scbip Bier brou wer 
Rechts ge leerd Zee ge .vecht Wink e lier 
Yon nis sen Ko lo nel Blik sla ger 
Vrij spre ken Majoor Hoef smid 
Dag vaar den Ka pi-tein Zil ver smid 
~a gis traat Lui tenant Schrijn wer ker 
Bal juw Sergeant Boek binder 
Ge vang e nis Kor po raal Slach te rij 
K waad doe ner Trom pet ter Bakke rij 
Dood von nis Ka non nier We ve rij. 
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XXIV.-24. WAAR M:OET IK LEE-REN? 
Ee ni ge 
kin de ren 
voor naam ste 
vrien de lijk 

Cij fe ren 
ge re .geld 
kui e ren 
be dien den 

Gehoorzaamheid 
Lief de rijk 
ver draag zaam 
over al 

De school is niet de ee-ni-ge plaats waar gij ·lee
ren moet. V e-]e kin-de-ren in ons land kun-nen 
niet ja-ren lang op school blij-ven. Zij moet-en 
in huis bij hun-ne lie-ve ou-ders lee-ren. Maar ook 
de kin-de-ren op ~en ·dorp, die school-gaan, moe-ten 
het voor-naam-ste te huis lee-ren. 

Ret is niet ge-noeg te lee-ren spel-len, le-zen, 
s??rij-ven, cij-fe-ren ; an-de-re voor-na-me dingen 
ZlJD er nog. 

Gij moet .gewoon worden om qe-re-gelcl, rnet oT-cle, 
met vlijt al uw werk te doen. Al-les op zijn tijd en 
.al-les op zij-ne plaats. Niet spelen, als bet tijd is 
om te Jee-ren ; niet kui-e-ren, als bet tijd is om te 
werken. 

Lief-de, ge-hoor-zaam-heid en eer-biecl je-gens uw-e 
ou-ders moet gij te huis lee-ren. 

E-ven-eens moet gij lee-ren lief-de-r0'k en ver-draag
zaarn je-gens broe-ders en zus-ters te zijn; en daar
bij vrien-de-lijk je-gens be-dien-den. 

V oor-al te huis moet een kind Jee-ren God lief te 
, beb-ben en te vree-zen. Zoo moet·men ie-de-ren 
.dag ee·-ne school in huis heb-ben. 

Ook in de kerk leert men zeer veel. 
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Maar kan men oak niet Jee-ren als men buiten is, 
-niet in de kerk, niet in de school, niet te huis? 
V oor-ze-ker ja. 0-ver-al kan ik wat lee-ren. 

XXV.-25. WAT LEER IK IN RET VELD. 
Jong o ling 
op paste 
ls ra el 
psal men 
toe roe pen 
(ill tel baar 
mo ni ge 

V ra. gen hoek 
som mi ge 
Ie li en 
pra.cb ti go 
ge scba. pen 
ze ker der 
ver tel len 

----------------~ 

Ho mel sche 
verge ten 
veld bloe men 
voort brengt 
vcr mo gen 
schaap her uer 
op merk zaam. 

Da-vid was een jong-e-ling die de scha-pen van 
zijn va-der op-pas-te, en er nooit aan-dach t om een
maal Ko-ning van Is-ra-el te worden. Ach-ter de 
scba-pen zong hij Psal-men, spee1-de hij op zijn harp, 
en leer-de hij God ken-nen en die-nen. 

In ons land is er me-ni-ge knaap ge-weest, die in 
zijn spel-boek of vra-gen-boek ge-leerd heeft, ter
wijl hij ach-ter het vee van zijn va-der in het veld 
was. Som-mi-gen beb-ben op de-ze wijs veel ge
leerd uit Gods W oord. 

Maar al hebt gij · geen boek in u-we hand of in 
u-wen zak, toch kunt,gij zeer veel in bet veld lee-ren. 
De Hee-re J e-zus zei-de eens : Aan-merkt de lc-!.ti-en 
des velds. God geeft haar de pracb-ti-ge kleu-ren. 
God zorgt voor haar. Wat moet gij hier-uit leer-en? 
On-ze Beer zegt, dat de le-li-en ons ver-tel-len, dat 
God on-ze he-mel-sche Va-der ons .niet ver.ge-ten 
zal~ daar Hij de· velcl-bloe-men niet ver-geet. 
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Ben ik des a-v-onds in het veld,-dan hoor ik een 
pro-feet mij toe-roe-pen : Hef u-we oo-gen op om· 
hoog en · .· zie, wie de-ze din-gen ge-scha-pen beeft 
( dat is de E?tcr-ren aan den he-mel), die in ge-tal hun 
heir voort-brengt; die zij al-len bij na-me roept, van 
we-ge de groot-heid zij~ner krach-ten en om-dat !Iij 
sterk van ver-mo-gen is, er wordt niet een gc-mist 
(Jcs. x~ :· 2G). God telt de ster-ren; die voor ons 
on-tel-baar zijn; Hij kent ze en leidt ze uit en houdt 
zijn. oog daarcop; veel ze-ker-der dan ·eon scba_pl1 
hcr:ccler zijn oog houdt op zij-ne schapen. Dus Jeert 
mij die he-mel vol ster-ren hoe. groot, hoe go_ed, hoe 
wijg, hoe mach-tig God w.el is. 

De Bij-bel noemt vc-le zul-ke les-sen wel-ke on-ze 
oo-gen ons lee-rch kun-nen, als vv:ij mnar op-merk
zaaTU wil-len zijn in .het veld,. on-der den vrij-en 
he-mel. 

XXVI.-26. W AT LEER IK IN DEN TUIN? 
Schof fe len 
ie de ro 
vij go boom. 
be dor ven 
voor go steM 
na. dcnk end 

In dach tig 
ge lij ke nis 
on Lruik bo.n.r 
o.o.n sto.a.n do 
Pa. ra. dijs · 
kos te lijk 

. I Ge no ten 
ver loren 
Geth se mo. no 
za lig heid 
ver dro von 
go bruikt 

· In den tuin moet ik lec-ren spit-ten, en schof-fe
len en plan-ten, en wa-ter lei-den en nog meer. 

Dit is waar; maar Err z1jn nag an-de-re ding-en 
wel-ke men in een tuin lec-ren kan. 

H 
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Ie-der boom, ie-de-re bloem kan mij ee-ne lE:s 
lee-ren. Ik zie daar een vij-ge-boom, of een wijn
stok. Die moet mij in-dach-tig rna-ken aan de les,. 
sen, wel-ke de Beer J e-zus ons geeft in meer dan 
ee-ne ge-lij-ke-nis. Zelfs bet on-kruid, dat tot niets 
deugt dan om ver-brand te wor-den kan nut-tig 
we-zen als ik daar-uit wij-ze les-sen leer. . Deze les 
voor-al, dat .ilc in de we-reld nut-tig moet wezen, 
goe-de vruch-ten te'i:' ee-re vau God dra-gen, op-dat 
ik niet hier-na als een on-bruik-baar on-kruid ver
brand wor-de. 

Ie-der blad dat van een boom af-valt kan mij ee-ne 
preek ge-ven. Daar-uit zie ik hoe ik en al-le· men
schen eens ster-ven moet-en. De pro-feet zegt: Wij 
al-len val-len af als een blad. (Jes. lxiv: 6.) 

El-ke maal dat ik in een 'tuin ben, mag ik wel 
den k-en aan iets · groats dat eens in een tuin . ge
beurd is. vVat heb~ben A-dan:i en E-va niet ge-daan, 
en ge-no-ten, en vet-lo-ren in een hof of ·tuin! H oe 
heeft de Beer Je~zus niet door z1jn lij-den in een hof, 
Geth-se-ma-ne, voor ons goed ge-inaakt . wat 01i-ze 
voor-ou-ders be-dor-ven heb-ben in eeri l1of! Hoe 
wordt ons niet de aafi-staan.:de za-lig-heid der ~to-· 
men voor-ge-"steld .als een ver-blijf in een waar Pa-ra~ 
'dijs, waar-uit zij ~10oit ver-dre-ven zulle.n wor-den! 

Kin-de-ren ! ge-bruikt o-ver al .u-we oo-gen en gij 
kunt o.:ver~al lee-ren. Bidt om een wijs, na-denk
end hart, zoo-dat gij steeds · in de vrij-e na-tuur kos· 
te-lij-ke les-sen leer-en kunt. 
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XXVII.-27. WAT E:mNVO-OEL MIJ LEER-ENKAN. 
IJ del beicl 
zacbt heid 
_gij lie den I 

Voor beeld 
kui ken dief 
Zon dn.gs I

. Ge pronkt 
han de len 
rein heid. 

Ik zie hoe de pauw daar pronkt met zij-ne fraai-e 
-vee-ren. Dit laat mij den-ken aan ie-mand die Zon
dags in de kerk zoo ge-pronkt heeft met ha-re fraai-e 
klee-ren. Maar laat mij niet zoo veel den-ken aan 
de fou-ten van een an-der; ·Iaat. mij lie-ver zelf ee-ne 
]es leer-en van den pauw ; laat mij wa-ken te-gen 
al-le ij-del-heid. 

De duifis een voor-beeld van zacbt-heid en rein-beid. 
De Bij-bel zegt: _Weest op-recht gelijk de dui-ven. 

Als ik ee-ne hen met ha-re kui-kens aan-zie, dan 
Jmn ik denk-en aan de .les van den Hee-re J e-zus. 
Hij wil de men-schen red-den van het ver-derf. Hij 
roept ze ge-lijk de hen ha-re kui-kens, als de kui-ken
dief aan-komt. Laat mij toch niet zoo han-de-lens als 
de men-schen van wie Hij kla-gen moest, Gij-li~-den 
hebt niet ge-wild, (Luk. xiii : 34.) 

Dwaas en zon-dig is het, als ie-mand niet wil 
ko-men, wan-neer de Heer Jezus hem roept. 

Aller lei 
on deuga 
scban de lijk 
on ge zond 
Para dijs 
b e wer ken 

XXVIII.-28. DE LUI-REID. 
Ar bei den 
ze ven den 
on der zoe ken 
ver wanr loosd 
moe der lief 
na denk en 

Kui e ren 
plei zier 
me ni ge 
be schn.amd 
on nut tig 
door brengt. 

H 2 
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Ecn kind moct van jongs af Iee-ren werken, al is zijn: 
va·-der rijk. Hij 'die niet werkt, maar le-dig rond-loopt,. 
valt in.al-Ier-lei on-dcugd. Voor de ziel is het scha-de
lijk, en ook voor bet li-chaam on~ge-zond om zon-de1~ 
werk te blij-ven . . ·· A-dam en E-va had-den ook werk in 
het Pa-radijs. Zij moes-ten ~en lust-tuin be-werken. 
Tit've-le men-schen in ons land zijn er die le-ven als of 
zij hct ge-boctvan God niet ken-nen: Zes dagen zult gij 
~r-bei-den en den ze-ven-den rus-teii. Zij rus-ten ze
-&en da-gen in de week. Met on-ze han-den moe-ten 
wij werk-cn, maar ook met on-zen geest. Wij moe-te11. 
le-zen en on-der-zoe-ken en na-denk-en o-ver al-les wat 
wij le-zen. Als ik een jong me_nsch zie groot wor-den, 
die niets te doen beeft dan kui-e-ren en zijn plei-zier 
nemeil, dan vrees ik dat er niets goed van hem wor
den zal. Me-ni-ge va-der en moe-der beb-ben er spijt 
van ge-bad, dat zij een zoon of ee-ne doch-ter heb-be11 
groot ge-maakt die niet wist te wer-ken. 

'\Veet gij wat Sa-lo-mo den lui-aa.rd toe-roept? Ga. 
tot de mier, gij lui-aard! zie ha-re we-gen en word wijs 
(Spreu-ken vi: 6). Dit klei-ne dier-tje dat in den zo
mer zoo vlij-tig werkt, dat bet voor-raad heeft in den 
win-ter, maakt den mensch be-schaamd die zijn tijd 
on-nut-tigdoor-brengt.-Hoortwat Van A.l~phen zegt:. 

Nim-mer moet ik Je-dig wezcn ; 
Al-les doen met lust en vlijt. 
Bid-den, lee-ren, schrij-ven, lc-zcn, 
Spe-len, wer-ken heeft zijn tijd. 
Moe-der.-licf kan 't ook niet \'C-lcn, 
Dat de tijd \'Cl'-waal'-loosd wordt : 
"Lui zijn," zegt ze, "is tijd tc stc-lcn, 
" Eu ons Ie-ven is zoo kort." 



Nut- ti ge 
on nut ti ge 
som mi ge 
.andere 
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.XIX.-29. DE BIJ -BEL. 
Men schen werk 
hei li ge 
ge luk kig 
kin der bij bel 

On der zoe ken 
kos te lij ken 
ver lich ten 
ge loo vi ge 

Er zijn vele goede en nut-ti-ge, maar ook som-mi
ge slechte en on-nut-ti-ge boeken in de wereld. Goede 
boeken moet men lezen, wat slecht is moet men laten. 
An-de-re boeken zijn men-schen-werk; de Bijbel 
al.leen is Gods boek. God de Heer heeft aan hei-li
g e menschen bekend gemaakt, wat zij schrijven 
moesten, zoo l1ebben zij den Bijbel gemaakt. 

Teder kind moet zijn best doen om goed te lezen, 
en dan moet hij van den Bijbel werk maken. Hier. 
leert een mensch, hoe hij ge-luk-kig, en van de 
~onde verlost kan worden. Het is he~l goed, als een 
jong kind in een Ki~1-der-bij-bel leest, of als be-jaar
de menschen in een , fraai preekboek lezen. Maar 
het is verkeerd om zoo veel in zulke boekente lezen, 
dat men verzuimt Gods .eigen hoek ie-de-ren dag ter 
J1and te nemen en te on-der-zoe-ken. 

Kin-de-ren! gij moet lust krijgen in Gods vVoord. 
David zegt, dat W oord is hem zoeter dan honing en 
kos-te-lij-ker dan goud. Doet moeite om te verstaan 
wat ·gij -Ieest. Vraagt uwen ouders of uwen meester 
om u uit te leggen, wat gij niet verstaan kunt. 
Houdt daarmee aan. 

Dit gebed moet gij daarbij bidden: .Vader in den 
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hemel! geef mU uwen !lei-li-gen Geest om mijn ve1·stand 
en hart te ver-lic!t-ten als ik lees, zoo zal ik lcorden, een 
team· ge-loo-v£-ge in den Hea J ezus. A1i1en. 

XXX.-30. HET YOLKS-LEES BOEK. 
Hollan den; 
ko lo nic 
·Eng el scherr 
sto.al tje 
al ge mee ne 

Aan ge legd 
af ge no men 
l're tori us 
som mi ge 
aan be vo len 

Oor lo gen 
mar te laars 
nieuws gie rig 
ge schie de nis 
Luis ge zi.ll nen. 

Hebt gij al gehoord van een boek genaamd bet. 
V olks-lees-boek ? Misschien hebt gij nog niet van dit 
boek gehoord, daarom vertel ik u zoo wat van de 
stukjes, die er in staan. 

Van ons land kunt.gij daarin vinden, hoe de Hol
lan-ders eerst aan de Kaap eene ko-lo-nie hebben 
aan-ge-legd, en hoe later de Eng-el-schen hun de 
Kaap af-ge-no-rnen hebben. Hoe Piet Retief in 
Natal vermoord . is door Dingaan, en hoc Andries 
Pre-to-ri-us en de boeren de Zoeloes gestraft hebben. 
Dit alles staat er in, en nog meer. 

Van an-de-relanden staan er ook.som-mi-ge snaak
sche stories. Hier is een staaltje : In Holland is het. 
water soms zoo hoog dat ee1r boer zijn vee op zolder 
brengt. 

Van de zware oor-lo-gen die d'e menschen in vroe
ger tijd om het geloof hebben gevoerd, en van de 
mar-te-laars die levend verbrand zijn om het ware 
geloof, kan men ook veel vinclen. 
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:Maar het is te veel om alles te ve.r-tel-len, wat er 
in het V olks-lees boek staat. Ieder jong mensch, 
die lezen kau, rooet nieuws-gie-rig wezen om dat 
bock te krijgen en zelf tc lezen. 

Ook nog een ander boekje kan sterk aan-be-vo-len 
worden aan de jeugd, namelijk, Ver-ha-len uit deAl
ge-rnee-72e Ge-schie-de-nis voor Scholen en 1-Iztis-ge-zin
nen. De leziug daarvan is zeer aan-ge-nan.m. 

V raag uwen vader om deze twee boek;en voor u te 
koopen. 

XXXI.-31. DE LEES-LUST. 

Ka pit tel 
lief heb be rij 
ge ma.k ke lijk 
ge zel scbap 
ver dro ten 

Ge brek kig 
door spel len 
be schaaf de 
i.ijd k or ting 
een za.am heid 

.Me de menschen 
on kun dig 
wonder bare 
speel ge no ten 
wei te vreen. 

Vele mcnschen houden weinig van het lezen. Bij 
som-mi-gen is de oorzaak deze : Zij kunnen niet 
vlot, met gemak lezen. Misschien lezen zij soms 
een ka-pit-tel uit den Bijbel omdat het plicht is; 
maar zij hebben geen lief-heb-be-rij in een boek, 
omdat zij nooit geleerd hebben goed en ge-mak-ke
Jijk te lezen. Daarom moet een kind niet te-vre-den 
wezen als hij ge-brek-kig leest als hij maar even een 
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ka-pit-tel van den Bijbel door-spel-len kan. Gij moet 
zoo vloeiend lezen dat gij er pleizier en vermaak in 
vindt. Een slechte ruiter, die niet met gemak 1·ijdt 
:ial niet gaarne op een paard klimmen. Iemand die 
goed rijdt beeft cr pleizier in. E-ven-zoo gaat het 
met het. lezen. 

Hij die slecbt leest lmn niet goecl gebruik malren 
van den Bijbel. Hij kan niet een be-schaaf-de bur
ger worden die nuttig is voor zijne me-de .. men-scben. 
Hij blijft on-kun-dig omtrent Gods won-der-bare 
werken in an-de-re landen, in oude tijden en onze 
dagen. Als hij geen ge-zel-schap heeft dan verveelt 
hij zich erg, terwijl een lief-heb-ber v~n boeken 
altoos eene aan-ge-na-me tijd-kor-ting heeft. Hier 
zijn een paar fraaie versjes uit Van Alphen. 

Dcnkt nict, licvo spcol-gc-noo-ten, 
Dat de tijd mij hoeft ver-dro-ten, 

Toen ik gistren zat aileen. 
\Vic vermaak heeft in hot lczen 
Hceft geen cen-zamn-hcid te vrcczr.n 

Maar is altoos wcl-te-vrecn. 

Vader zcgt dat bravo menschcn 
Dikwijls naar de uurtjcs wenschcn 

Dikwijls naar hun kamer gaan, 
Om in oucle en nicuwe boelwn 
Wijze lessen op te zocken. 

E n dat staat mij zeer wei aau . 
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XXXII.-32. HET ZINGEN. 

Eng e l en 
bn der harp 
slech te 

Ge dach tei1 
voor be reid 
zang kunst 

Vcr los te 
morgen lied 
mor gen ge bed 

De vogel in het bosch, het kind in huis, de engel 
in den hemel, allen zingen zij. 

Die vogel die daar fiuit of zingt heeft geen ver
stand, anders zou die zanger God ]oven gelijk men
scherr en Eng-e-len dat doen. 

De kin-de-ren moeten work maken van de zang
kunst. Zij moeten gaarne zingen uit bet boekje 
genaamd, De J(in-der-harp. K wade ge-dach-ten ver
drijft men door zingen. Daardoor kan men God 
loven en prijzen. Hij die op de rechte wijs · zingt 
vordt voor-be-reid voor den hemel. Daar zijn .de 
Eng-e-len en ver-los-te men-schen altoos bezig om 
God te Ioven. Op aarde reeds moet gij gewoon 
worden aan het werk dat gij eenmaal in den hemel 
zult. doen. 

Als gij des morgens en des avonds de vogels hoort 
zingen, denkt er dan aan om uwen plicht niet na te 
laten. Zij zingen een vrolijk mor-gen-lied op hunne 
manier ter eere van hun Schepper. Vergeet gij niet 
uw mor-gen-ge-bed. Even zoo des ~tvonds. 
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XXXIII.-33. SPELLES. 
Eeu wig heid Be nauwd heid Hu we lijk 
we du we uit Ia chen scba du we 
zij de worm gru we lijk zwa lu wen 
ver trou wen nauw keu rig ver foei en 
ver meu wmg of fi cicr ver strooi en 
ver flau wing grauw ach tig· roomsch ge zind 

XXXIV.-34. DE ClJ-FEH-1\U.KS'l'. 
Cij fe ren On eer lijk Be ha len 
wink e lier be drie gen on ge rust 
ver denk en hon der den dui zen den 
re ke nen schan de ver koopt 

Er zijn wilde volken die niet meer tellen kunnen 
dari vijf of tien. Bij ons leert een kind heel gauw 
tellen. Maar bet is noodig ook te leeren cij-fe-ren. 

Als een man in een winkel ·gnat om veel goed te 
koopen. dan is het lastig als hij niet cij-fe-ren kan~ 
Is de wink-e-lier on-eer-lijk, dan kan hij licht be-drie
gen, en hij laat den man te veel be-ta-len voor zijn 
goed. En als de 'win-ke-lier eerlijk is, dan is bet 
toch lastig, want hij die koopt maar niet cij-fer-en 
kan is toch on-ge-rust, en misschien doet hij kwaad 
door den eer-lij-ken win-ke-lier on-schul-dig te ver
den-ken. Ieder kind moet leeren cij-fe-ren. Het is 
jammer, ja eene scbande, als . een rijke man bon
der-den van schapen of dui-zen-den ponden wol ver
koopt, terwijl . hij niet in st:iat is om uit te re-ke-nen 
hoe veel hij voor zijn goed krijgen moet. 
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XXXV.-35. DE TIJD. 
Ja nu a ri 
Fe bru a ri 
Augustus 

Sep tern ber 
October 
No vern ber 

De cern ber 
Schrik kel jaar 
Daar ne ven 

Honderd jaren maken een eeuw uit. Een jaar 
heeft twaalf maanden, twee en vijftig weken, drie 
honderd vijf en zestig dagen. Do namen van de 
maanden zijn : 
. Ja-nu-a-ri, Fe-bru-a-ri, Maart, April, Mei, Juni, 

Ju-li, Au-gus-tus, Sep-tem-ber; Oc·to-ber, No-vem
ber, en De-cem-ber. Alle maandeu hebben niet even 
veel dagen. 

Dertig dagen zijn: No-vem-ber, 
April, Juni en Sep-tem-ber, 
Fe-bru-a-ri vier maal zevcn, 
't Schrik-kel-jaar nog een daar-nc-ven, 
V oorts zijn ze een en dertig dagen. 
' t Jaar mo(tt steeds 'twaalf maanden dragen. 

XXXVI.-3G. FEEST- EN GE-DENK-DA-GEN. 
Ge boor te 
ge meen te 
op stan ding 
Afrika nen 
uit ge breid 

Ge dach te nis ' 
He mel vaart 
uit stor ting 
Hol land sche 
Gouverneur 

Op ge no men 
ver jaar dag 
Koning in 
aau ge legd 
hei li gen. 

Op den 25sten De-cem-ber 1s het Kerstdag, de dag 
waarop wij denken aan de ge-boor-te van onzen Heer 
J ezus te Beth-le-hem. 
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Meestal in de maand April is het Goede V1·ijdag. 
Dan gedenkt de ge-meen-te aan pen kruisdood van 
onzen Heiland, we1ke op een Vtijdag heeft plaats 
gebad. Den Zondag, welke daarop volgt, is l1et 
Paschen : dan vieren wij ge-dach-te-nis van de op
stan-ding van onzen Heiland uit het graf. Veertig 
dagen na Paschen ge-de;1-ken wij aan zijn H e-mel
vaart. Tien dagen na Hc-mel-vaart is bet Pinkster. 
Dan ge?e?kt de ge~meen-te aan de.uit-~tor:ting van 
den He1-h-gen Geest, welke gesch1ed 1s hen dagen 
nadat onze Heer op-ge-no-men is in den bemel. 

Op den 24sten Mei is het de ver-jaar-dag van. de 
Ko-ning-in. 

Nog een ge-denk-dag voor alle A-fri-ka-nen is 6 
April. Op dien dag in het jaar 1652 heeft Jan van 
R1ebeek, de eerste Gou-ver-neur van de Kaap, de 
Hol-land-scbe ko-lo-nie aan-ge-legd, die zich nu uit
ge-breid heeft over Zuid A-fri-ka . . 

XXXVIL-37. ONZE MOE-DER-TAAL. 

Ne derduit sche Ei gene El kan der 
mid del maat be spot te lijk ge zel schap 
ge ge ten heiden schc wer ke lijk 
taal kun de moe der taal Eng elscb man 
ver bas terd lee lij ke ge du rig. 
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Iu Zuid A-fri-ka spreekt men de · Ne-!d~i:duit-se;he or 
ll.ol-land-scbe taal wat al te plat. AI te ho6g Holi~ndsch 
deugt oak niet; kat lijkt stijf, gemaakt, verwaaud. ·· Er js 
een mid-del-maat welke men houden moet. Maar hetis leeiijk 
om te zeggen : lk het ge-eet in plaats van I k heb ge-ge-ten. 
Zeg niet: Ik het kopz&er, maar lle heb hoofdpifn. 

Gij zoudt toch niet graag zieu dat u we ei-ge-ne moe
der bespot werd. Doe dan ook een weinig moeite om 
u we moe-der-taal niet be-spot-te-lijk te maken. Dat doet 
men als · men zulke lee-lij-ke hei-.qen-sche ·woorden geb
ruikt als barn:ja, tCIJmaari, enz. ; ook als men Engelsch 
en Hollandsch door el-kan-der mengt. Ret is g<;>ed om 
de Eng-el-sche taal t e leeren, maar verkeerd om op de 
vol-gen-de .wijs te spreken-Ik ltike hem wel, hij is a fine 
fellow, ik enJoy ziju ge-zel-schap recht.~Dit doen som-mi-ge 
menschen ge-du-rig. · 

Als iemand zegt dat hij HollauJsch spreekt, en zicb 
dan uitlaat als volgt ; Ik het 'reg-reg nie vir hom geken nie,-· 
dau spreekt hij niet waarheid, dit is geen Hollandsch. 
\ r aarom zegt hij niet : n" heb hem wer-ke-lijk niet gekend ? 

De Iieden moeten wat meer boeken in hunne moe-der-taal 
lezen. Dan moet men oak op school een wPinig werk maken 
van de Taal-hwn-cle, welke iemand leert om eene taal zuiver 
te spreken. De Eng-elsch-man in Zuid A-fri-ka leert op 
school de Taal-kun-de, die hij Grarnvma1· noemt, en dus word t 
zijne moe-der-taal niet zoo ver-bas-terd als het Hollandsch 
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XXXVIII.-38. SPELLES. 

DEUGDEN EN ON-DEUG-DEN. 

Vast be ra den 
~is pel tu rig 
on stand vas tig 
waar heids lief de 
dub bel har tig 
leu gen ach tig 
on ver zoen lijk 
ver ge ~ens ge zind 
groot moe dig heid 
klein gees tig heid 
geld gie rig heid 
mild da dig heid 
ge zeg ge lijk 
ei .gen zin nig 
{)n ver schrok ken 
laf har tig heid 
zacht moe dig he~d 
hard voch tig heiq 
mensch lie vend heid 
on barm bar tig 
zin de lijk heid 
lie der lijk heid 

Vrij ge vig heid 
in ha lig heid 
zelf be heer sching 
los ban dig heid 
recht scha pen heid 
on eer lijk heid 
v1·e de lie vend 
twist gie rig heid 
zelf stan dig heid 
na vol gings zucht 
be schei den heid 
on be scbaamd beid 
te vre den heid 
on ver ge noegd 
va der lands lief d~ 
land ver ra der 
ver trou we lijk 
ach ter doch tig 
be za digd heid 
on be zon nen 
on rna tig beid 
in ge to gen. 
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XXXIX.-39. FA-l'tli-LIE-NA-1\'lEN. 

DB nameu in ons land komen uit Holland, Eng-e-land, 
Frankrijk, Duitschland en an-de-re landen, maar in die 
landen zijn er namen die men bij ons niet kent. Hier 
hebben wij de Vos, de Beer en de Leeuw; in Holland 
heeft men lVIijnheer Kalkoen, Mijnheer de Kat, lVIijnheer 
van Beest en an-de-re. In Eng-e-land zijn · er menschen 
die heeten Mister Hogg, dat is Mijnheet· Varken. In ons 
land hebben wij den naam van Aarde, in Holland is er een 
Mijnheer van den H emel. 

De vol-gen-de namen zijn Hoogduitsch :-Schmidt, 1\feyer, 
Schulz, Scholtz, Stoltz, Holz-hau-sen, Dann-hau-ser, Strauss 
en an-de-re. 

Uit Holland zijn de namen van der 1\Ierwe, van Heer-den, 
van Zijl, van :Wijk, Bosman, l\1:ijburg, Cloete en vele an
de-re. 

Franscne namen zijn de Villiers, . Roux, le_Roux, 1\falan, 
J au bert, Rousseau, Malherbe, du To it, du Plessis, J ourdan,1 

Cilliers, Retief, Marais, Hugo en vele an-'de-re. 
Hoe komt het dat er zoo vele Fransche namen alhier 

te vinden zijn ? Een Koning · va~ Frankrijk wilde de 
Ge-re-for-meer-de Chris-te-nen d wingen om Roomsch te 
worden. Maar liever dan dit wilden die Chris-te-nen 
vluchten. Zij gingen naar Holland. en an-de-re vreemde 
landen om hun geloof. Uit Holland zijn zij ge-ko
men naar Zuid A-fri-ka. De Franschen die voor hun 
geloof ge-:stre-den hebben worden ook Hu-ge-no-ten 
genoemd. 
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Als wij den .Heer lief-heb-ben, dan zullen wij het Yoor 
lief 11:emen om ons goed in den steek te lateu en vervolgd te 
worden, liever dan hem te ver-lo·o-cbe-nell. Lees wat er· 
staat Mattb. x: 32, 33, 37. 

XL,...-40. DE BLAUW-SCHIM-MELS VAN. 001\l 
DIRK. 

Oom, Dirk had bet fraaiste span paarden in de ge-hee-le 
buurt,-zes blauw-schim-mels, zoo goed als men vcr-lnng-en 
kon. Ook wist Oem dirk veel te ver-td-len van do namon 
der piardcn. Dit had hij gehoord van zijn meester e~n 
ge-leer-den Hol-lan~der. Ook hield bij van lczen in oud6 
boeken. De ach-ter-paar-den wareri. 0-ran-je en Nassau. 
Naast ac.hter trokken Rolland en Zoutman. De voor-paar. 
den heetten Ruiter en Tromp. 

Oom Dirk ver-haal-de ons graag van zware oor-lo-geu 
die de oude Hol-land-ders om hun geloof hebbcn door-ge
staan. Vooral moesten zij strijden tegeu de ko-ning-en 
van Spanjo en Frankrijk, die onze voor-0~-ders wil d9n 
dwingen om het Roomsche bij-gc-loof aan te nemerr 
Een voor-na-me prins, die voor het ware geloof ge-stre-den 
heeft, was de prius die af-kom-stig was van 0-ran-jo, 
eene plaats .in Frankrijk, maar wicns fa-mi-lie ook een, 
tijd te voren ge-re-geerd had te Nassau, eene -stad in 
Duitschland. 

Tot van daag toe is de koning . van Holland af·kom·stig 
van die oude priusen van 0-ran-je. 0-rsn-je en Nassau waren 
de namen van de ach-ter-paar-den. 
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De Ruiter en Tromp waren twee voor-na-me au-mi-raals, 
die met hunne oor-log-sche-pen dapper ge-stre-den hebbeu 
in menig zee-ge-vecht tegen de Franschen, de Span-jaar~ 
den, en ook tegen de Eng-el-schen. In die dagen maakte de 
Hol-lan-de1• ecn bezcm vast aan den mast van zijn schip, om 
te be-dui-den dat hij de zee schoon geveegd had van de 
schepen des vijands. ·wat later was ook Zoutman een grooe 
Ad-mi-raal. 

N u moet ik nog wat ver-tel-len van het naast-ach-ter 
paard Holland. Oo.m Dirk had hem gekocht van · Oom 
.T as per, toen was zijn naam Eng-e-land, Maar Oom Dirk 
was een suaaks.che oude pa-tri-ot. H ij he-han-del-de een 
Eng-elsch-man heel goed, a ls die bij hem op de plaats kwam. 
1\faar de taal, de wetten, en het land van den Eng-elsch-man 
kon hij niet ver-dra-gen. Daarom ver-an-der-de hij den 
naam van het paard ; die moest we-zen Holland, niet 
Eng-e-land. 

l\Ieer dan eens zeide Oom Dirk: h et is jammer dat wij 
A-fri-kaan-ders, die veelal van de oude Hol-lan-ders af-stam
men, zoo weiuig meer weten van de groote daden van onze 
voor.-ou-ders. De nameu van onze paarden konden o.ns er 
aan her-in-ue-ren, als wij maar meer wil-deu lezen over de 
oor-lo-geu die men in vroeger tijd gevoerd ]weft voor de 
vrijheid en voor het ware geloof. 

1 
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XLI.---4.1. EERSTE URIEF VAN JAN LEERGUAAG 
UIT DE SCHOOL AAN ZIJNE OUDERS. 

Jk ian cJU ~e/. '»Widen dd ~k n~ 

ju:;ct- en .77ncl Len. ...JL/et '1-00tJ. -m-;j' ie{ 
.ue't den L'Mej 't<a/Jt- ;JU~ .-le /wo-2on ~ .77'' 

alff»,_ oG~ no,7 ,?cy().nafff?·~ 

@o.k kan e/k u -m.e/c/.:n dal ,t_e>t .7oec/ 

?aal :mel -m-y;"" leeien. ~aat /ul r7aal an: 
cleta ie~~ t.;;· d6yn,t_ee~ de ~~/e.J dan e;,_ 

~ ao~Go,{ van ~.eetJ.Ie~ ~ne't ojt fl!b;_,/ejfYJ.iJ: 
.fe~. J~ ve~'Wo-iulc~ -m-7-" o-m. /o fft;;-j"' ko 

j!uttJ. c/e ~let~e 1f~uleien ,t_~i ,{7n. ~/o 

.Ji: t'~ cle een en hYee a:;./.latetJ. x ,eojwld i ct.£on .J 

dan 1~€/Jzyj//zaae;; le'J/eJ-.J €/J't .ltd ;aaldtmt,mee 
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.7oec/. ~Jj'd~eetJ.let dSl?nu"tnwe!een, k"ne/ 
eout 'f'-etlen en ele Jed. en acltl (J.?t/detJ. ,;:oo 

a6 -1?UT-=,J_e~=tJ.elta=/a£clt~=t~, f12lk:t -e4 al 
fe vetvelenc0 .een· ~end t_.2j?£ ekn ,7een 1«41' 

~m £e /~en. fi21fan -1noel ek oo~ Je,??tnt/ 

dcd MUJ h~~ a//co Uf/~,e/t>;?d '~-aoiclt Utal rttt;f' 

/ee~en. ~:/;th,eetde ~"e{ele Je,?~ een~vacl 

ej ,7een f.u~~aae cwn een v-2~en6oe' van

Ler-e"len /e /~1-en. (/)~ /etn, e'k ~ de /and=, 

karal e~,t;. van ele aai~j.:kake.,ufe_, en dan 

.'tf.eilel/ de -1neMkt- <MUJ rt!to-ncfei/y.ke c/Mi)len 

·m:t. a-1ule·te · ./a.,u/en. 

~aai de 'H~e/r;cte ,faa/ td. voo-'t ~· 

/J't~ al le ,;:waae. J.k ~an r~ uitajvt-aa.t:, 

-17Uutt ne~£ uc~t kyjen. ~~le-um -1noea.l t-~ 

/;;:en r r 9outlt- ~a,1.(, -'-' cfat 1.4 r rtfr-u~/ @oal., 1 J 

Hocn t:k r r cfl?ou.Ut .1.1 'J?wcd n/&f~ie~en_, Jetdo 
I 2 
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.e~ ecMl "~ur JJ m.z- /ocn -weei ""5ou .. .JJ 

_yz~ionz. ~etten de onclcu.?cnde h-n~en ?e~ 

lact.en. ~acti r.le 'J1We~lrYt-g:';?·(, -he·!Jal 'utel' 

tdee .?aan_, vk ·'Jnoet nz.aa~ ntj-11,. tea-t doen. 

J:k g:al' ntaae 'l1wccl ·houctm, -<m p~a-tee~en .. 

~e_, ffit~-ue @eule~a.J eh -ueela1~ iecft.f 

naa-2- /~~le~ -uan u. jj{u1fe -Jnocl nzaat 

tJcheyven. dk g:oee ?w~ .{e· .t.ued. u.e';ffen 

a.nz. -uculee le /wftcn e1.z- clen la'lntJ/~eC nzaai 

nu "»UJ.eC i£ -nza{et -J1zyn teat {lo.en -J'Jze.t /e~-een. 

JJ u.eaJ. l..f?' onz. te ftM ·t.en ckt !tel 'l1wo.ejete= 

?e'Jtd ,l,_eejt. J~ act.-;y{ ueC voo-2, u een 

jtaat 'l?woe · -uei1Jea (YI)ei. den u,7en. i(!)Je 

"Jncealet -teal ()/}Uj cite /cc2cn tttf -een toe1Jc 

van V(}~m c:I;¢fi:t.en. 

CllJt.c/e-2- moe/, a/J !tel .u teleej(, /alen 

cwelen hoe ftet ,?aal mel nzJi':n Cl2J'bame/vlee. 
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J-k ,7al ~Mft.t ojty:t ~clten ala. de 1fjfet weet 

ka-t vculen ekod '»Ulal:l. 

J% eme/~_, ~eve (!}adeM_, vwf ,ft,a2£e" 

~te ,?ioc·fc aan -ee C'J?- d de ~~'ldeten. 

Jlf;_od oom- ...1//cnr.f.te:k en lanle ~auMa en 

al elc neeja mt- n~,t,fr~· J k. ved1jve 

Vl{ ~d. ~ejlte6lcnefe /foon_, 

~ / Jan 9ee";?2-a~. 
c=Y.Ttin ae'le ...:f7l'cct 

!ff!P;tle,," ~e·tyi-tta,?_,. 

.fe !i2l5~fon!ewt. 

~cid ~cedktL 
.J:i£otl i4 Jloe~ daa-2- vall ele ~epen 

((}/'- /eel eee~e~o';?e/e /an~ 

otf~det lad om g:ulk een g:~en / 

~~5o.ndet -t~en.J -'-' 

ff~~y; ~~?wee'lnoct i-tu-ednoc~jtlan-1. JJ 
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...rlf~ve ekf-jw!J~ 'lfa(t of" de aa~~ / 

tllJJalt m ?~n O'lJeWio.ed. 

't ~ ~ nt"et van yull; een waauk 

c7lPaot ,o-.,~c aaule. 

dl£o.JI ~t-aod O!IWJ ~d t4- 7c-ecl. 

XLIL--42. NOG EEN BRIEF VAN JAN LEER
GRA.AG A.AN ZIJNE OUDERS. 

~"euwedo-Vz-~ .f ~aatl (/S7.4• 

..-flfe.eve @eule-u_, 

..:fifld wad. 111z.y: aa1",?enaa-m, P'"'- wee.t.-Le 

~oo-Um van UtW dlel, wctJ.Ia1ul. 1ff!Pat .,,~" 

aa~t_, '»Wet e~ J':?,?Cn ckt e~ d.IY»W. 

no? 1Jetkn7 (J.')1t. -Jt.aat ~ued ~ ~~ '»Uea~ 

nwt r e~ a6 "~ kt ~;'(,, 1We £Y'rL 
va& .,n?" nte.l la'";?:J clam- ek yao 'lJeollce~cn 

'»U!d. 



l19 

d/&e:t" cle ruz'(,e ~z;:c/;cte ~u-t~vUl~' 

}',.aat -t.e£ nee --wat lde2. = //6j,;nfwe-t de 

~'e{:.de Jcy(, cia£ ,;k '' 9outh ~ ~ al o/tdenfe~ 

~,k ?ed ken eu{i;jt,-w~cn. JL/et c~ 
?ecft 'J1~· O<J.k ·we(// 'J1w-eek_, 'Jnaat t~ t tJij 
et jitujeet e~. J:k len d ,7oo v.ei_, r/aL 

~ ttf/"&ekenen /uenJ /toem-ee-t .?e/cl vaclee 

~i?e/J't 'J1ioe£ voot ~,_, 'Ut~ -en koo-inJ 

en 'ludfenJ 'Juu/d de Ut~z-he.ftet u{-Act..t ck, 

jt-.1j4 van a/ de '1't~fe~oecl&ie4~~ Ute/ke 

voot EYJw -lteu~ en. em"' ,_;'aat ·c'nrt,o&M Utot.=

efe,;"'. .d16d de aaicltfidUMule pa./ ftel 
oo4 ,7oed. .!2lfe 'JneeJ.le?.- 'lnace/d /ect g:oo 

nwoe; .a6. 4tj' MuJ. van anclew knden 

'I.Je-t/e/t c/at -e.k O.onuJ. -ltta.t ~ry? on-z, o.en da_?J 

a6. (lk .?e(d ;e1wr;7 /ee0 ovet g:ee /e .?am• 

onz. '<Wat~a .fe ,7een. 
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Ji r nu ~'-·of'- de ct?aleclu4~~ van 

elen p~eelc/.kanl. jf~z-=: ~tw-; v.cwucdt iJ-n4 

oo~ v.ce~ €/at ek nooe£ ~c,t_oouf ,t_d, ~e 

o~ ..11/'eet en ~le =9fjw:J!c{l!hf; onz-,7eutan~ 

de./t-1 ,fte££cn en .koc £et 4j"kt e~ Jc~u" 

Jalenz- en ~,.aie/k en ~Jct/t/cftcm-' -eft/ 

ailed v.ctfe/t /~' ?o na!uui/~k a/a of t,:} 
?~ €1aat ,7ewoo-nr~ en atfea mel JY~e 

e~ene ooyen ?CJe;,n ,t_a~l. J~ ~oop e/al 

ek al ,7;/"ne ,7oedc /e.JJen kt ~aik ja/ 

· · ~u-' 9t:evc @uclcu-' ?'1/Jultl'?~tJn 
~e! /tel 'Jnj-' ned vewec& e~ cle o.cleaol. ~6 

.~k .fe /t.eu~ ./ro.nt- ~a~ ;/; tt peel ·le vedcl/en. 

=..f!:k vet!~ da{; ai.J ek ue"t de O-C/hoo.lr) 
~t"vk en ..:Yiilaa~Jf en ool.:. cle mulcten ·, -kw~ , 
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.@fian 'Jnge/ e"i nu no7 ·u:ed v.~hn_, 

~~v.c @uclcu. ~tiyfiz~cet.. cle. 3t."ejtfc 

iJ1Utakt ,;;ec~ y oo- lc?-;u;u!lj" a! cle ~~ncktc/J'l:J 

en . -ftyj~£ cia/ een .7oed Mtdct..·u'fje~ .fo<g:o(j. 

rocvt 'JUf/t V-an ,7Ji:ne 'JJtc£k11WntJc~C?t "W~en 

han. ~u L~j ek 40/J'll-4 -t.Mt (J.'}n vcukt 

.k /eeien en oo-k ccn?netaf ;;..c-1 o.c/wfYf .fe 

.ftoudcn. ~:/;1-e ancle~c l.tocl-J- ·hcll.cn -Jnec~ 

~~ v.oO/t clc loctcleij~ m •IJ yy" ku..n.ncn vceck-t 

;wccf /,_c~C'J't. cl)i;/; vaclc'~ 'ln,J/ nteMen 

hcf/n.J e/J't aU cfe Loa/e n ne"ct .fe jfw.aat 

~Mncn.J clan ·ooi'lct'J',? e"k al~tc 7t..~? ont cen. 

~ (J.'}lclovw:jjc't.. ,{c 'lYMclcn. Jh, vevten:7 

3.-eet o?n ·lc .feootcn ·wat m,Jincn o-eulc-ta .fetct = 

'lf.a'J't ?f?C'J'to 

~n ?ue.J 9~v.c ([)tulc·i--J- / n cemJ h e/ •:mj · 
?zc~/ /.;wa{jk rlat t:k clr.t vc~o&k .7erfctan .feel. 
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Jk_ 3al -te~urfen Utt'ffen met al/ca 'Uta! 

?Ji ,7o-eelzu"nr/(, maat- €k Ja/ al /e l/:/ 

en elanklaat Utt'ffen afo. 7:/: aan mif-"n 

'ut-cnack ~unt vo-£-~en. 

di2t-oeC v-an 'J'Jz:j. vtt~nde'1f~ a/ ele 

jam,(/"te. (!}~ ~ O-ndeuuyjei o.luettl er-

J!f"n,e ~omp~men/cn. g elooft my, ; 
.....!2ruve @uc/e+.,;_, 

Clllw O-neleu/an~c _gn /Ujltcl 6ende 5o O-n; 

Jlan 2ff~ea~. 

9an cfe~t- _:V/eet-

!f~:(le'Jn ~e!7~«'7-' 
le f2Cze"eja-n-tevn-. 
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XLIII.-43. BIJBELSCHE N AMEN. 
1\fe thu sa lach 
A bi rue lech 
1~ gyp te naar 
Is ra c liet 
As sy ri er 
Ba. by lo ni er 
JHcl chi ze dek 
J c ru zn. lem 
Za cha ri as 
Jeremia 
E ze chid 

No bu cad ne zar 
A has vc ros 
Ne he mi a. 
JHa lea chi 
Boa ner ges 
Ka. per na. urn 
De ca. polis 
A ri mathe a 
Cesare a 
Tra. cho ni tis 
Tiberi as 

Ge nc sa ret 
Arabie 
Mace doni o 
Thcs sa lo ni ca 
A ris tar chus 
Ti roo the us 
Thy a tire 
Lao dice a 
Phi la del phi a 
Ar ma ged don 
A polly on. 

XLIV.-44. WAT lS EEN TOLLENAAR? 
E eu leeraar vrocg cens aan de ki~deren, W at is een tol'lenaar ? 

Iemaud gaf ten antwoord, Een tollenaar is een tollemaker. Neen, 
clit is verkeerd; een tolleuaar is niet iemand, die speelgoed 'voor 
kinderen maakt. 

Ecns hoorde ik ecn jongen wat anders a.ntwoorden ; bij zeide : 
E en tollenaat· is een heiden of een zwart ding. Foei, dat is niet 
gocd om zoo verachtelijk te spreken van iemand 'Wiens kleur 
zwart is. Ook h[Ld hij bet mis, omdat de heidenen, die in den 
Dijbcl zoo genocmd worden, blank zijn zoowel als zwart. 
Heidenen zijn aile mcnscben buiten de Joden. Laat mij u nu 
vertellen wo.t cen tollenaar is. Het is iemo.nd die tolgeld moest 
ontvangcn voor do Romcinen die over de J oden regcerden. Dat 
tolgeld was nict wat wij betalen bij een brug of op ccn weg om 
die in ordo te houdcn. Ncen, de bclasting welke aan de 
Romeinscbe ovcrheid betaald word, was nict veel verschillcnd 
van wat wij op kantoor o.an ons Gouvernement betalen. Maar 
rlo tollcnaar was gewoonlijk- icm&nd die zijne cigene zakkcn 
vulde, diet met bedrog en verkrukking bet geld invordcrde. Om 
deze redcn was de tollcnaar gehaat, als ook omdat hij een 
dicnaar was van de heidcnen die de Jodcn voor onrein hieldeu. 
Da.arom rekende men tollenaren en heidcncn als gelijk aan groote 
zondaren. Maar hct was heel verkeerd om te zcggen dat een 
tollcnaar zoo Yeel is als ccn heiden of zwart ding. 

/ 
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XLV.~45. DE TELEGRAAF. 
Als er van daag eene mooic plants aan do Kaap op veudutie 

verkocht wordt, zou het mogelijk wezen, dat cen rijk mensch ia 
E ngelnnd er op bieden en de plants koopen kon ?-Dit lijkt te 
wouderlijk. 

Maar hebt gij nog niet geboord van de wonderlijke telegra.af ? In 
()Cn paar oogcnblikken gnat er een boodscbap van do Kaap naar 
Grahamsbd of Port Elizabeth. Van Louden gaat or een ijzeren 
draad naar de verste landen der ao.rde. Op den bodem der zee 
ligt de telegruaf-draad. Zoo kan iemand in Engelan!Me huis 
blijven en toch biedcn op ecne vendutie in een vcrgelegen laud, 
waarheen zijn boodschap in een paar oogenblikken go.at. 

In het Volksleesboek staat er eene uitlegging van dcze wonder
lijke uitvinding, met prentjes om het duidelijk te maken, ho_o 
twee menschen in Africa en Engeland een gesprek kunnen 
houden door middel van een di:aad op den bodem van de groote 
zee. 

XLVI.-46. LONDEN. 
is de hoofdstad· van Engeland en de grootste stad in .de . wercld. 
De Kaapstad, die zoo groot en woelig lijkt voor iemand 
die van buiten komt, is maar een stil, klein dorp, gerekend tege·n 
IJonden. Ret is daar zoo druk op straat, dat de menschen 
elka.nder verdringen. I edere week zijn er ongelukken met 
rijtuigen, waardoor menschen hun_ !even verliezen. Wannecr 
cene kerk in ons land uitgaat, dan lijkt het als of de straat vol 
menschen is maar dit lijkt nog niet naar de drukte van de 
straten in Louden. Omdat er geene plants is op de straten, heeft 
men een spoorweg gemaakt onder de straten, recht door, onder 
de fondamenten der huizen. Donker is het daar, maar dan ziju 
er lampen, die dag en nacht licht au.nbrepgcn voor de duizenden 
van r eizigers, die als mollen onder de aarde hun weg vinclen. 
Nog eon .ander vreemd gezicbt is er voor den bezoeker , die door 
de stad wil rijden. Enkele sp.oorwcgen gaan er over de da~en 
dcr huizen. Zij zijn gebouwd op groote pilaren tusschen .· de 
huizen. Als gij daar rijdt, dan zict gij aan uwe rcchterhaml 
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neder in eene· straat, dio lijkt naar ecn afgrond. Aan uwo
linkerband ziet gij den rook uitkomen uit de schoorstcenen, dio 
omtrent op dezelfde hoogte zijn ais de spoorweg. Op de rivier, 
de Teems, dio door de stad gnat is het even druk nls op de 
straten. Groote en kleine schepen, stoomschepen en zeilschepen, 
schuiten, groot en klein, verdringen elkander, Er komen hicr 
ook ongelukken voor, doch niet zoo veel als men vcr waehten 
lwn. De menschen zijn handig en vlug om ellmndcr uit den 
weg te gaan: de gewoonte heeft hen zoo ver gebmcht. 

XLVII.-47. HET WATER 
Kunt gij gelooven dat het water dat wij aan tafel drinken uit 

de zee komt? Gij zegt neon, het komt uit eemi foiltein, of 
rivier, of een dam. lVIaar waar komt dat water van daan? Uit 
de wolken.; als er geen regen komt dan worden de dammen leeg 
en do ri vieren droog. 1\'Iaar waar van daan komt het water dat 
er in de wolken is? Ik zal het u zeggen. 

God heeft de zee gemaakt als oen grooten dam waaruit de 
aarde "drinkwater krijgt. Als een ketel kookt, dan komt er 
wascm of stoom uit. De zee is eon ketel, de zon maakt de zee 
warm, en er komt gedurig wasem of stoom uit, welke in de 
wolken vergadercl wordt. Het zout dat in de zee is blij ft 
beneden ; de wolken vergaderen zoot water. Dan laat God do 
windeu waaien, en zoo drijven de wolken over de landen om 
regen af te storten. H et water dat te veel is loopt weer uit in 
de zeo langs de ri.vieren. Het is dus volkomen waar dat ons 
d1·inkwater uit do zee komt. W ondei:lijk is de wijsheid waar
meo God alles in de natuur heeft bestcld. De mensch moct 
op~erkzaam wczen op Gods g~ootc werken. 

Zie J ob xxviii: 25-28, xxxvi: 26- 33. 

XL VIII.-48. HOE MOE'r MEN LEZEN ? 

Gij moet trachten om duidelijk, verstaanbaar to 
lezen. Lees op uwen natuurlijken toon, lees zoo als 
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gij spreeU. Lees niet slaperig, ook niet teemerio-, 
ook niet zingend, ook niet schreeuwend. Let op de 
leesteekens; daarvan zijn de voornaamste : 

de komma , 
het punt • 
de pu:b.t]~omma ; 
bet dubbele punt : 

Bij de lwmma , moet gij ecn korte, rust nemen 
totdat gij een- telt. 

By het kommapunt ; moet gij een weinig }anger 
rusten totdat gij twee tel'G, 

Bij het dubbelount : inoet gij drie tellen. 
Bij het punt • dat aan het einde staat van een 

volzin moet gij vie1· tellen. 
Als iemand niet op de teekens let kan hij den zin 

geheel verdraaien. Lees dit versje : 

De kleine jongens in ons land 
H ebben tien vingers aan elke hand. 
Vijf en twintig aan handen en voeten 
W eet gij hoe wij dit lezen moeten •? 

Di t versje lijkt. naar eeli Ieugen omdat de. 
teekens weggelaten zijn. Lees het nu met teekens, 
en dan is er geen leugen in ; 

De ldeine jongens in ons land 
Hebben tien vingers; aan elke hand 
Vijf; ~n twintig aan handen en voeten. 
N u ziet gij hoe wij 't lezen moeten. 
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Nog andere lcesteekens zijn er die WIJ m acht 
moeten nemen, bij voorbeelcl: 

!tet vraagteekan ? dat staat achter eenc vraag-, als 
Hoc laat is hct. ? 

lwt uitroepteeken! ook veru;oncleringsteeken genoemd 
Bij voorbecld als iemaEd driftig spreekt, Ga weg !
of met aandoening kl;;,agt, 1-Ielaas, ik ben ongeltt.kkig ! 

XLIX.-49. WAT IK EENS IN DE KERK GEHOORD 
REB. 

Kindercn mocten lettcn op: de leesteekens, anders kunncn zij 
een heel verkcerden zin voor den dag brengen. Ik zal vertclleu 
wat ik eons in eene kerk in ons land gehoord heb. 

De voorlezer heeft daar den Bijbel verdraaid; geen woord 
hceft hij vero.nderd, maar hij heeft verzuimd om goed te letten op 
de leesteekens. Hij las alclus :-Zoo gceft dan ceo icgelijk wat 
gij schuldig zijt, scbatting ;-dian gij .do schatting, tol ;- dien 
gij den tol, vrees ;- dian gij de vrees, eer :-dien gij de eer 
.schuldig zijt. Dat is to zeggen, de man las ons voor, dat wij 
tol betalen moeten, niet aan hem, wien wij den tol schuldig zijn, 
maar wel aan hem wicn wij de schatting schuldig zijn; maar dat 
is zoo verkeerd, als of ik nan den bakker hetalen zou wat ik aan 
clen slaehter schuldig hen. De Apostel zegt heel wat anders. 
Ziet eens wat er in den Bijbel stao.t, als de kommo.s behoorlijk 
geplaatst worden. . 

Zoo geeft do.u cen iegelijk wat gij schuldig zijt; sehatting, 
dien gij de schatting : tol, dicn gij den tol ; vrceR, dien gij do 
vrees; eer, dien gij de cer schuldig zijt. (Rom. xiii: 7:) 

Dit voorbeeld is genueg om kinderen en anderen opmerkzaam, 
te maken op hct uut vo.n de lccstcckcns. 
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L.-50. SPELLES. 

o ver v.l om to gen woor dig heid 

nl ler nood zn. ko lijkst 

ont vcr ant woor de lijk h(!id 

oro wen te lings oor lo gen 

op per be vel heb ber 

on wnnr schijn lijk he den 

on be we ge lijk 1teid 

dui vels kun ste nn. rij en 

win ter a vond ver IDIJ. ken 

zo mer och tend zon ne sehijn 

be won de reus waar dig ste 

mid der nnchts go zel schnp pen 

wn. gen ma kers ge reed sehap pen 

hu we lijks voor waar den 

ker k e rands vcr gn. de ring 

voor zit ters ge stool te 

be las ting out vnn ger 

han dcls reis ge z.el sehap 

on me de deel znam heid 
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LI.-51. IIET RIJK GODS. 

God is Koning over hcmel en narde, over alle schcpselcn dio 
er besta::m. Aan Zijn eeniggeborcn Zoon, onzen Hccr Jezus 
Christus, hecft God do macht gegeven om over allcs to hecrschcn. 
Christus wil door rechtvaardigheid en liefde hcerschcn over de 
mcnschen. Daarom mankt Hij hen bekcnd met hot Evangelic, 
dat is, de blijde boodschap van Gods liefdc. 

Ret eerste wat icdcr mensch, en iedcr kind docn moet is dit: 
gehoorzaam wezen aan het Evangelic en alzoo worden een wanr 
onderdaan van Koning J ezus. 

Hct tweede dat icdereen doen moct is dit: medewerken opdat 
ander& menschcn, ja aile schepselen Gods, bekend worden met 
het Evahgelie en alzoo ook worden ware onderdanen van 
Koning J ezus. 

Daarom heeft de Heiland ons lecren bidden: Onze Vader, die. 
in de hemelen zijt, Uw koninkrijk kome. Daarom heeft hij last 
gegevcn dat aile Heidenen bekend gem:i.akt worden m_et het 
Evangelic, 

Ma..'\r er zijn nog velo millioenen menschen die van het Evan
gelic niets weten, vooral in Afrika. Daarom moeten aile ware 
vrienden en onderdanen van den Heerc J ezus medewerken, opdat 
leeraars gezonden worden om de H eidenen te onderwijzen en tot 
bekcering to brengcn. Ook kleine kinderen kunnen met hunne 
penningen en gebeden helpen, opdat het Evangelic bekend 
gcmaakt worde aan allo schepselen. 

K 
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DERDE AFDEELING. 

KORT GODSDIENSTONDER\VIJS. 
I.-KINDERZANG. 

Ik ben een kind, van God geschapen, 
Van God, die melle en brood mij geeft, 
Die, als ik opsta of ga slapen, 
Zijn oogen altijd op mij heeft. 

1 k zie Hem niet, dan in zijn werken ; 
lk boor zijn stem in zijn gebod: 
Och. mocbten eens miJn ouders mer~€D, 
Dat ik gehoorzaam was aan God! 

Ik bid tot God niet dan gedrongen ; 
;k Zeg, " lieve Heer ! " maar zoek Hem niet, 
1· Heb daaglijks om miju zin g,edwongen, 
'l'erwijl zijn oog mijn stoutheid ziet. 

God, Vader ! wil, ai ! wil vergeven ! 
Zic Jezus in zijn kindsheid aan ! 
Hij is geslagen in zijn leven 
En heeft U in zijn dood. voldaan. 

Gij, J ezus! zult mijn Heiland wezen; 
Of ,.,-jlt gc niet ?-Ik ben een kind: 
Eu zoudt gij kindreu niet genez.§n, 
Gij, die ook kindertjes bemint? 

0, Geest! bewoon mijn teere !eden! 
13cspreng inijn ziel met J ezus bloed! 
Vervul mijn lippen met gebeden · 
En met Gods vrees mijn jong gemoed! 
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Tk zal mijn ouders da~ beminnen, 
Dan vrees ik voor geen helsche pijw; 
Dan kom ik in den hemel binneu 
En zal een eer van Christus zijn. 

k Mag immers op dit alles hopen) 
Drieeenig God? het is beloofd, 
En in uw. naam is, bij het doopen, . 
Uw tronw verzegeld aan mijn hoofa_. 

N.B.- Van belang is hct dat het kind de· B0'beltek,s!fm o~:e 1· J.e
gelcicltt ige wam·heden welke nn volgen van buiten leert. 

II.-WAT LEERT l\UJ GODS WOORD ·OMTREN'l' 
l\1IJNE ZONDE ? 

Geen mensch is er die niet zondigt (1 Kon. viii : 46). 
Van binnen uit het hart der menschen komen voort kwade 

gedachten, overspelen, boererijen, doodslagen, dieverijen, 
gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos 
oo~, lastering, hoovaardij, onverstand (Mar. vii: 21, 22). 

lndien wij zeggen, dat wij geene zonde hebben, zoo ver
leiden wij onszelven en de waarheid is in ons niet. Indien 
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, 
dat Hij ons de zonden vergeve, en ons 1·einige va;n aile onge
rechtigheid (1 Job. i: 8, 9). 

Vader! ik heb gezondigd tegen den heme! en .voor U, en ben 
niet meer waardiguw zoon genaamd te worden (Luk. xv: 21). 

Ili.-WAT LEERT MIJ GODS vVOORD Ol\ITR.ENT 
DE VERLOSSING VAN l\UJNE ZONDE? 

Alzoo lief beeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen 
eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in 
H em gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe 
(Joh. iii: 16). 

K 2 
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De Zoon des menschen is gekomen, om te zoeken en zal.ig 
te maken dat verloren was (Luk. xix :. 10). 

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, 
dat Christus Jezus in do wereld gekomen is om de zon-. 
daren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben 
(1 Tim. i: 15). 

Indien iemand gczondigd heeft, wij hebben eenen voor
spraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige ; 
en Hi.j is ccne verzoening voor onze zonden; en niet aileen. 
voor de onze, maar ook voor de zonden der geheele wereld 
(1 Joh. ii: 1, 2). 

Het blood van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van 
alle zonde (1 J oh. i : 7). 

IV.-W AT LEERT l\fiJ GODS WOORD OMTRENT 
MIJNE PLICHTEN? 

1. Jegeris God. 
Gij znlt liefhebben den Heer, uwen God, met geheel uw 

hart en met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand 
(Matth. xxii : 37). 

Vrees God, en houd zijne geboden (Pred. xii: 13). 
Dit is het werk Gods, dat gij gclooft in Hem, dien Hij 

gezondt>n h~cft (Joh. vi: 29). 
Bedroeft den Heiligen Geest Gods niet (Efeze iv: 30). 
Zijt navolgers Gods als geliefde kinderen, en wandelt in 

de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heefc 
(Efcze v : 1, 2). 

2. Jegens de Overheid. 
Vreest God, eert den koning (1 P et. ii: 17). 

3. Jegens Ouders. 
Gij kinderen, zijt uwen ouderen gehoorzaam in den 

Heer: want dat is recht Eert uwen vader en euw meoder 
(Efeze vi: 1, 2). 
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4. J egens Broeders en Z ttste?·s. 
Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit·. God 

(1 Job. iv: 7). 
Verdragende elkanuer, en vergeveode de een den anderen., 

zoo iemand tegen iemand eenige klacht heeft (Col. iii :~13); 
5· J egens Vi.janden. 

H ebt uwe "Vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; 
<loet wei dengenen, die u .haten; en bidt voor degenen, 
d ie u geweld doen en u vervolgen (~fatth. v : 44). 

6. Jegens Annen. 
Ik ben hongerig geweest, en gij hebt 1\Iij t a eten gege

'"en; Ik ben dorstig geweest; en gij hebt Mij te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geher
bergd; Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben' 
k rank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de 
gevangenis, en gij zijt tot l\1ij gekomen (Matt. xxv: 35, 36). 

7. J egens alle menschen. 
<;iij zult uwen naaste liefhebben als uzelven (Mattb. 

x:xii : 39). 
Allc dingen dan, die gij wilt dat u de menschen zouden 

doen, doet gij hun ook alzoo (Matth. vii: 12). 

8. Jege1?S miJzelven. 
a). B edachlzaamheid. Behoecl uw hart hoven al wat te 

Lewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens 
(Spreuken iv: 23). 

~ ) . Vl1Jt. All es wat uwe hand vindt om te doen, doe dat 
met uwe macht; want er is geen werk, noch verzinning, 
noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij been 
gaat (Pred. ix: 10). 

c). Spaarzaamheid. Vergadert de overgeschotene brok-
1•f~n , opdat er 'niets verloren ga (Job. vi: 12). 
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d). De Spraak .. Komt; gij kinderen! .hoort naar mij, 
ik zal u des Heeren vrees le~~·en .• .•• Bewaar uwe tong van 
het kwaad, en uwe lippen van bedrog te spreken (Ps. xxxiv: 
.12, 14)~ 
. e). Leergierighe1:d. De wijsheid is het voornaamste : ver
krijg dan wijsheid en verkrijg veistand met al uwe bezitting 
(SpreuL:rn iv: 7). 

j). Zclfbclz.:ersching. De lankmoedige is beter dan de 
sterke ; en die heerscht over z·ijnen geest dan die eene stad 
innE:ernt (Spreuken xvi: 32) . 

.;). Zr:lfvcrlocchening. Zoo iemand achter Mij wil komen, 
·oie vcrloochcne zichzelven, en neme ziju kruis op en volge 
Mij (Hatt. x.vi: 24). . 

· h). Lichaam en Geest. Weet gij niet, dat uw lichaam 
een tempol is van den lleiligen Geest, die in u is, dien gij 
-van God hcbt, en dat gij uws zelf.; niet zijt? Want gij zijt 
duur gekocht, zoo verbeerlijkt dan God in .uw lichaam en 
in uwen geest, welke Godes zijn (1 Cor. vi: 19, 20). 

V.,........WAT LEEHT J.\HJ GODS WOORD Ol\1TRENT 
DE KRACHT D rE 1\UJ IN STAAT STELT 
OM MIJNE PLICHTEN 'l'E VOLBRENGEN? 

Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot (Spreuken 
xxviii : 26). 

Wij zijn niet bekwaam van ons zelven iets te dcnken, a1s 
uit ons zelven; maar onze bekwaamheid is uit God (2 Cor. 
iii : 5). 

Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwen geest 
geven in het binncllste van u; en ik zal het stoenen Lart uit 
uw vleesch wegnemen en zat u een vleeschen hurt geven. 
·En ik zal mijnen Geest geven in het binnenste van u 
(Ezecb. :x.xxvi: 26, 27). 
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Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede 
gaven te geven, hoe veel te meer zal de Hemelsche Vader 
d~n Heiligen Geest geven dengenen die hem bidden·? (Luk. 
XI: 13). 

Neem uwen Heiligen Geest niet van mij (Ps. li: 13).. 

VI.-DE ,APOSTOLISCHE GELOOF~BELIJDENIS. 

JUt gtloof in <!lio'tl, ben lJa'tlrr, l:Tcn ~hnacbtige, j,cbcpptt 
:Ocs brm~ls tn brr narbe. 

Q!n in :l)t?ttS <!tbristus, ~ifmn eeniggrbotrn .Zoon, on?rn 
~eer ; bir ontbangm is ban bm 1!1riligm <!lircst, grborcn 
'\tit be mnng'tl ~aria; bit gelcbm beef~ · onbrr ~nt\us

l)}ilatus, is gctnuisigb, grstorbrn m brgrabm, m'tlergc'tlaalb 
tcr belle'; trn 'tlnbm bagc ixlel:lrt opgrstaan ban IJe 'bool:lm ; 
opgcbarm ten brm£1, ?ittm'tle trr mbtrrban'tl 6obs, bcs ai. 
macbtigm l/abns; ban ixlaar 1!1i! komrn ?al om tt oot• 
'lmlm l:Jr lcbml:lm en 'tlc boo'tlm. 

Jlk grloo£ in l:Jm ~riligcn (iJirrst : Jik gdoof erne btiligr 
algrmcrnc, <!Cbristclijkc Jacm ; l:Jc grmecnscbap lm bciligm ; 
brrgrbing btt 1on'tlm ; hlelmopstanbing bes blccscbcs, en ttn 
teuixlig lebm. 
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VII.-DE TIEN GEBODEN. 
Exod. xx: 2-17; Deut. v: 6-21. 

lk ben de HEER, ~tw God, die tt uit Egypteland, ttit het 
diensthuis vitgeleid heb. 

Het eerste Gebod. 
G1)' zttlt geen andere Goden voor mijn aangezicht hebben. 

Het tweede {!ebod. 
G1)' zult u geen gesneden · beeld, noch eenige gelijkenis 

maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen 
onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onde1· de 
aarde 1·s. G1} wlt u voo1· dlie niet b·uigen, noch hen d-ienen : 
want Ik, de Heer, •uw God, ben een 1j've1·ig God, die ·de mis
daacl ·de1· vaderen bezoclc aan de kinderen, aan hct dm·cle elt
aan het vierde lid dergenen, die JJfij haten; en doe barmhar
tigheicl aan duizenden, dergenen die Mij liejhebben, en miJne 
geboden onderhottden. 

R et derde Gebod. 
Gij ztdt den naa1n des H eeren, nws Gods, niet 1)'dellljl;; 

gebruiken ; want de Hcer zal niet onschtddig houden, die z1jnen.. 
naam ijdelliJk gebruikt. 

Het vierde Gebod. 
Gedm1kt den. S abbatda.g, dat g1j' dien heilt'gt: zes dage1~ 

zult · g1j' arbeiden en al twv 1t:e1·k cloen : maar de zevende da;J is 
de S abbat des H ee1·en, uws Gods, clan zult g·1j geen 1cerk drx:11, 
giJ, noch uw zoon, noch ~twe dochter, noch ttw dienstknecht, 
noch mve clienstmaagd, noch uw vee, noch tlW v;·eemdelvng, 
die in tttt:e poorten is; tcant £n zes dagen heef t de Heer de1~ 
hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles ?.cat dam·in 1's, 
en B ij rustle ten zevenden dage ; daa1·om zegende cle lleer den, 
SalJJatclag, en heiligde denzelven. 
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Ret vijfde Gebod. 
Eert uwen vculcr en uwe mocder, opdat uwe da,gen verlengr;l 

·worden in het land, dat 'tt de Heer, ttw God, geift. 

Ifet zesde Gebod. 
Gi,j zult niet doodslaan. 

R et zevende Gebod. 
GiJ zttlt niet eehtbrcken. 

Het achtste Gebod. 
Gi,j zult niet stelen. 

Ret negende Gebod. 
GiJ zult geen valsche getuigemis spreken tegen uwen naaste. 

H et tiende Gebod. 
GiJ zult niel begeeren uws naasten huis, gi} zttlt niet be~1ee~·en 

1,1/WS naasten V'rO'tf:U'• noch zijnen dienstknecht, noch ziJne dicnst
maagd, noch zi'jnen os, noch zi,jnen ezel, noch iets, dat 1£1!'il 

-naasten is. 

VIII.-HET GEBED DES HEEREN. 

®n?£ l:Jal:Jer, l:Jie in be vemden ?ilt ! mttu naam tuorl!e 
~ebtiligl:J. mtro Irtoninkrifk kome. mtro tuil gcscbirl:lr, gelijk 
in l:Jrn brmrl, al<ioo , ook op be aarl:Je. 6eef ons btl:!tn ons 
tTagelijitscb brool:J. @n brrgcef ons on?e scbulbm, gelfft ooE 
tuij bergdlm on?tn scbulbmarm. ($n lfil:l ons niet in 
bef'loeking, maat uerlos ons ban bm boo?e ! (!leaant W:lb:J is 
bet !ltoninkrijl\, m be kracbt, en be bmlij'kbefa in , btr 
eeufuigbefa.-~mcn. 
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I X.-K I K DE R G E BED EN. 

1\IORGENGEBED. 
Ik Jnnk U, Barmhartige God, voor de zoete rust van den 

nacbt. V ele menschcn op aarde zijn dezen nacht gestorven, 
mij spaart Gij nog. Velen brengen den nacht door in 
gevaar, in ziekte, in trauen ; mij bebt gij hoven anderen 
gezegend; maak mij recht dankbaar. 

Geef mij· uwe genade, o Heer! om dezen dag niet te 
zondigen. Maak mij . vlijtig en ijverig om te leeren en om 
1e werken, en alles te doen wat ik doen moet. l\faak mij 
&ehoorzam aan mijue ou~er~, liefderijk jegens mijne broe
ders. en zusters, vnendehJk Jegens allen. Laat geene leu
gentaal uit mijn mond komen. Laat mijn hart gereinigd 
worden door uwen Heiligen Geest. 

Bewaar mij van de ve~·keerdheden, waarin ik gisteren en 
eergisteren gevallen ben. Laat mij, gelijk de Heere J ezus, 
toen bij een kind was te Nazareth, opgroeien in lichaams
groote, in wijsheid en in genade bij God en bij de menschen. 

Barmhartige God ! Hemelsche Vader! verhoor mij enkel 
om Zijnen wil.-AMEN. 

l\IORG ENLIED. 
Heer Jezus! Vriendelijke Heer, 
Zie nit den hemel op mij neer ; 
Daar ik kom danken voor bet geod 
Dat Gij mij weer genieten doet. 

0 Heer ! die altijd aan mij denkt 
En die mij zooveel zegen schenl{t, 
Gij hebt mij dezen nacht gespaard, 
Gij hebt voor .ziekte mij bewaard; 
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Och maak mij toch een clankbaar kind, 
Dat U van gunscher hart bemint, 
\Vees mij nubij op dozen dag, 
Dat ik uw kindje wezen mag. 
V erhoor mij ui t genade, Heer ! 
En leer mij ·loven U ter cer, 
En laat mij rusten na den dood, 
Verlost en veilig in Uw schoot. 

A VONDGEBED. 
I k dank U, Heere God! dat Gij mij weer gebracht hebfi. 

tot aan den avond van ecn andcren dag. Gij bobt mij 
bewaard voor ziekten en ongelukken. Gij hebt mij brood 
om te etcn, kloederen om aan te trekken, en andere zege
nin rrcn geschonken. 

~Iaar\k schaam mij, als ik denk aan dezen dag. Ik heb Ute 
veel vergeten. Ik heb gedaan wat ik moest laton; ik heb ver
zuimd wut ik moest doen. Heer! vergeefmij, om J ezus, uwes 
lieven Zoons wil, al mijne verkeE)rdheid. H ob H ier moet !wt l<ind 
medelij'den met miJ'n zwakhcid. Geef miJ' de •.net name nOCl:w:o . . .. h tcdcrc verkeerd11eul 
k racht van uwen He1hgen Geest om mlJn art tcaaraan r.et 3chul-

te vernieuwen, opclat ik de zonde aflaten mag. dig is g• weest. 

· Bewaar mij ook in de duisternis van dezen naoht. Laat 
geen ramp of ongeluk over ons huis komen. Geef mij eene 
:wete rust. Zegen mijne ouders en allen die ik liefheb. 
Zegen al mijne medemenschen. Laat mij morgen opstaan 
>erfrischt en verstorkt met een dankbaar hart. 

Eenmaal, o Heer! komt mijn laat':lte nacht op aarde. 
E enmaal moot ik sterven. Laat mijn ziel gewasschen 
wezen in bet dierbaar bloed van den lleere J ezus; laat mijn 
hart gereinigd wezen door zijn Geest; laat mij alzoo 
bekwaam wezen om in te ~aan in uwen za.ligen hem.el. 

Yerhoor mij , Genadige tiod! om J ezus wil alleen.-AME~. 
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AVONDLIED. 
Beer Jezus! Gij, die bier op aard 
Zc;>o goed voor kleine kindren waart, 
Laat mij, voor dat de nacht begint, 
Eerst tot U bidden als een kind. 
Och Heer! mijn hart is voi van kwaaci., 
Van zonde en stoutheicl die gij haat, 
Ook heden heb ik lnvaad geclaan ; 
l\Iaar zie mij met onferming aan. 
Gij, die zoo vol van liefde zijt, 
Scheid Gij mij al mijn z'onden kwijt; 
Jk leg mij aan uw voeten neer, 
Geef mij een ander hart, o Heer ! 
Bewaar ons allen dezen nacht; 
Houd over ons gezin de wacht., 
En komt de dood wellicht reeds nu, 
Breng mij den bemel in bij U. 

GEBED VOOR HET ETEN. 
Aller oogen wachten op U, o Heer! en Gij geeft elk uwer 

schepselen spijs op zijn tijd. · Heb dank voor deze goede . 
gavel!. Leer ons matig en tot uwe eer eten en drinken. 
Voed onze zielen met het brood des !evens, om ~ezus wil.
AliiEN. 

GEBED NA HET ETEN. 
Heere Jezus! Gij zijt het brood dat uit den hemel is 

-neclergedaald. Voed Gij onze zielen gelijk nu ons licbaam 
gevoed is. Blijf ons nabij met uwen Heiligen Geest, zoo zul
len wij waarlijk dankbaar zijn voor alle goede gaven.:-AMEN. 






