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Hoe kan ik het geloof verkrijgen?

,,Zoo ís dan het geloof uit het
gehoor, en het gehoor door het
'Woord Gods." Rom, 10 r 17.

Vele menschen komen geestelijk tot
ontwaking, en vragen met allen ernst:

,,Hoe kan ik het geloof verkrijgen, wââr-
door ik fezus en de eeuwige zaligheid tot
mijn deel bekom?" Onze tekst is het vol-
ledig antwoord er op; niet leerstellig, maar
practisch volledig. ,,Het geloof is uit het
gehoor, en het gehoor door het Woord
Gods." ,,Maar het geloof is het werk des

Heiligen Geestes in de ziel nietwaar?"
Voorzeker, evenwel was het niet noodig
voor den apostel deze feiten hier te ver-
melden. Paulus is over het werk des Gees-
tes op andere plaatsen duideli;k genoeg

en het is niet noodzakelilk dat hij dit on-
derwerp bi¡ iederen regel, dien hij schrijft
zou aanhalen.

Het was practisch onnoodig dat onder-
werp bi¡ deze gelegenheid te behandelen,
en daarom deed hij dat niet. Het zou som-
tijds een vrager veeleer in verwarring
brengen dàn onderrichten, indien wij ons
bi¡ alle bijzonclerheden van eene zaak op-
hielden. B.v.: ik ben dorstig, hoe zal ik
mijn dorst lesschen? Door een teug water.
Maar hoe kan ik water bekomen? Het be-
antwoordt volkomen aan het practisch
doel, dat gij mij zegt, dat ik naar de kraan
of de bron moet gaan. Het is niet noodig,
mij voordat ik drink uit te leggên, dat het
water door eene vennootschap bezorgd,

en door vele werktuigen vervoerd wordt,
nadat het eerst uit de groote fonteinen
des afgronds is opgevoerd door artesische
putten, of uit een rivier is afgeleid. Ook
zou het niet noodig zijn, mìj te bepalen
bl¡ de wolken, en te spreken over de
clampvorming door de wijsheid en de

macht van God. Practisch is al wat gij
noodig hebt te zeggen tot den dorstige,
ditr ,,Daar is het water, drink." Ik zal een

ander voorbeeld aanhalen. Iemand heeft
honger, en hil vraagt u: ,,Hoe kan ik
brood bekomen?" ,,Ga naar den bakker,"
zegt gij. Het antwoord is volledig genoeg

voor hem; hi; heeft op het oogenblik gçene

nadere aanwijzing noodig. Indien hii
nauwkeuriger verklaring behoeft van de

wijze, waarop het brood verkregen wordt,
kunnen wij hem die op een anderen tijd
geven, wanneer hi; geen honger heeft; wij

zullen hem zeggen hoe he
wordt in den omgeploegde
het door een verborgen
ontkiemt, groeit, rijp wc
hem van den maaier e

mededeelen en van den n:

hem aantoonen dat het d¡

evenzeer eene gave van (

het manna, dat op het hc
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noodzakelijk tot voeding
rige, dat wi¡ bi¡ iedere gelr
bi;zonderheden treden. l

spreekt met een bekomme
noeg zijn hem te zeggeni
uit het gehoor"; verdere
onder gelukkiger omsta
strekt worden.

In het volgende num
waarlangs het geloof to
komt."

VREES NIE

Vrees niet, want Ik ,

Ik laat u nooit alle
Al gaat het door de

Langs steile berge:
Al dreigt u 't al te c

Ik houd u bij de h
En leid u veilig huis

Naar 't Hemelsch'

Vrees niet, want Ik
Zwart dreigend zi<

Maar kind, uw Vade
Hij hoort steeds ie

En achter donkre r¡

Van zorgen en ve
Schi;nt helder 't licht

Al ziet uw oog he

Vrees niet, want Ik
Ik weet het, gij zi.

Voor gindsche steile
Ik weet de weg dr

Ik weet, het kan er
Ik weet, het storml

Maar kind, daar bi;
Draag 'k in mijn :

Vrees niet, want Ik
'k Zie wel daar vc

De zee, wier woeste
Zoo hoog soms ku:

En toch 
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toch zijt I

Eén wenk, één bli
En langs zeer stille r

Zet gij uw reisweç

Vrees niet, want Ik
Schoon 't weenend

Schoon 't oor niet ho
En 
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Ik verlaat u

Vrees niet, want Ik I

'k Leid door het d'
Naar 't licht van d'er

Vrees niet! Geloof

komen. Onze plaats is dus in het volle
licht van Zijne te
genieten, Uitzien en
plaats bereidt, di en
om ons na alle te
brengen, waar geen rouwsluier wordt_ ge-
'weven, waar geen graf wordt gedolven
en geen zonðe ooit zal binnen gaan.
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Lijdenst¡¡d.
fezus ! uw verzoeáend sterven

Bli¡ft het rustpunt van ons hart ;

Àls wij alles ailes derven,
Bli¡ft uw liefd' ons bij in smart.
Ach ! wanneer mijn oog eens breekt,
't Angstig doodzweet van mij leekt,

Dat uw bloed mijn hoop dan wekke
En mijn schuld voor God bedekke.

Vader, vol van mededoogen !

Zie ons, arme zondaars, aan,
Sla op ons uw vriendlijk'oogen !

|ezus heeft voor ons voldaan;

fa ! Hij heeft voor ons voldaa4,;
God neemt ons als zondaars aan I

't Zelf.de recht, dat Hem deed sneven'
Schenkt ons 't eeuwigr zalig leven'
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Het gesprek komt in
het gedrang.

Dat twee of meer mensihen met elkaar
soreken en zoo zichzelÍ. en elkander ver-
der brerrgen, sprekend en tegensprekend,
vragend ãtt unt*ootdend, het is of er geen

dikwijls zeer
zoo laat men
Het gesPrek
is alleen aan

iets verwerken, veroveren, om het w-erke-
liik te bezitten. En daartoe is het met

"íkurrd", 
spreken zulk een kostbaar mid-

del.

jezus, dankende God en den Vader door
Hem."

FIet gesprek moet uit het gedrang'
Prof. Dr' W. J' AALDERS'

Uit: ,,De Reveille",

Correspondentie.

makkeliik onze mede-christenen op te wekken tot
de daaá van liefde, zonder eenig bi.i-oogmerk. Orn
enthousiasrne te wekken voor een bepaalde organi-

,sa 

tie waar aan s tof f elt jke "..'f$5:"¡i;"i*,:,å
pele vraag: .Laat ons
verspreiding van ons

blad, dat geen bepaalde kerk of \ring wil dienen,
doch alleen wil heenwijzen naar Christus, getuige-
nis afleggen van ons geloof, die vraag wordt slechts
door weinigen verstaan.

Maar wã zijn dankbaar ook voor die kleine
schaar getrouwen. 'Want ze zijn er eu- zij toonen
ons telkãns weer hun mede-leven en mede-begrijpen
waarom het hier gaat. Ook deze week mochten
we weer enkele nieuwe abonnes opgegeven krijgen
door hulpvaardige tusschenkomst van onze lezers-
rnedewerkers.

gen kan hebben, bleek ons opnieuw uil eel brief
ãie wij mochten ontvangen van R. te U., die ons
schreef:

Toen.wij ons op uw blad abonneerden, deden
wii dit om het hier in huis voor onze gasten (wij
verhuren n.l. kamers) ter lezing te leggen, Een van
hen, een jonge man die wij nu eenige maanden hier
hebben, toonde veel belangstelling. Elke week vroeg

vertrouwd. Toen hij echter op eigen beenen was
komen te staan had hij zich afgewend en de dingen
der wereld gezocht. Maar nu bekende hij ons dat
hij geerr vrede had kunnen vinden en Gods zoeken'
de liefde zag in het feit dat hij juist in ons gezin

Ja, broeder R., wij bidden met u, dat God onzen
arúeid ve¡der moge zegenen. En we verheugen
ons dat uw huisgenooi ,,den weg terug" heeft
mogen vinden, Welk een heerlijke ervaring voor
U, -te 

mogen zie¡ dat ook dezen arbeid niet- ijdel is
geweest. In den korten tijd dat we ons blad uit-

nog velen die zelfs dát nog teveel blìjkt
Wanneer we zoo af en toe l¡laden

rnaking toezenden aan nieuwe adress¿n, dan
we wel eens een beleefd bedankje met de
deeling: ,dal ze al zooveel lezen" of ,,dat
in deien tijd van bezuiniging, die kosten niet
uitleqgen."

Ali"men eens ç'ist dat er misschien een ziel

te
ter

Uwwij
daad

kunnen wlnnen, maar het nog hebben
bidden s tel het nietu,
kan misschien eeuwlge

S.

Een nieuwe naam.

Zooals oÍrze lezers zullen bemer

hebben wii ons blad een andere
gegeven De critiek op ',De lllusiratie"
die geen ,,Illustratie" was, ¡noesten wii
juist erkenuen.

De nieuwe naam zegt iets van
wii bedoelen: heen te wijzen naar

Open Deur des Hemels,
Moge ons blad ook met den nieu

naam, velen ten zegen worden.

GEEN BEZWAAR......
Zij kwam van 't platte land,
Die kleine Luitenant,
En 

- 
zij was heel kordaat,

Een echte heilsoldaat
Ook werken kon zij goed;
Dat zat haar in het bloed
Maar woorden,- vreemde, lange
Die maakten haar steeds bange.

Eens stond zij voor 't lokaal,
En noodigt in de zaal
Een man, die twi¡f'lend staat
Te ki¡ken in de straat.
De meeting was in gang
En blijde klonk 't gezang.
,,Wilt u niet binnentreden?
Er is een zangdienst heden."

Toen keek de oude heer
Glimlachend op haar neer:
,,'k Ben 't Leger goed gezind,
Maar... 'k ben professor, kind,
Aan d'universiteit.
En 'k geef mijn kracht en tijd
Aan Bi¡belsche critiek;
Dat is ntr mijn rubriek "

,,Professor - 
€rl rubriek?

De Bi;bel 
- 

met kritiek...?"
Ztj snapt niet het verband,
Die kleine Luitenant
,,Och," zegt ze heel spontaan,
,,Dat komt er niets op aan
De grootste zondaars komen
En worden aangenome¡r!"

Uit ,,Leven, lieven, loven" van
tine Oliphant Schoch; Uitg, Leger
Heils, Amsterdam.


