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Een boekwerk pubficerèn is geen eenvoudige -onderneming, vooral
;i; h.t qaat'om een histoiisch en geestelijk boekwerk' waar
vàe1 naslÉqwerk en intervie!,rs gedaan moet worden'
;;;; 

-i-"-*t';ó bi1 dat de Piíksterbeweging over . twee 1an'len
;;;;p;àrd iÀ,- "àÀËriir. rndonesie en Nètlèrrand ' Dit maakt het
extrà moeillik om eeÀ zorgvuldig en gedetailleerd boekwerk te
oroaluceren aànqaande de Pinksterbeweging '
í;--q;t ;i;;i;"';n, roto'" èn artlkàIèn zljn slechts momènt-
óp""'*." -gèà"t""de het zeventigj arlg bestaan van de Plnksterbe-
weging.

zeventig jaar Pinksterberreging. . . . . . het 1s een.mijlpaal' ' ' ' '
we kunnén-tleze gebèurte[is niet zomaar voorbj -Latèn gaan'
wà *ii1"" ook íiet ale èer naar ons toetrekÈen eD op de borst
siaàn aut virtj het zo goed hèbben gedaan, maar dat we neer
.ógà; turg"n-voor onze Heer en Hem danken voor zijn over-
v1óed1ge génade en zegèn gedurende deze zeventig jaar'

wat we Ínet dit boekwerk wiffen bereiken is t!'reevoudig:

r) Het is één van de laatste Ínogelljkheden om de oudste-' qèneratie, die de begin jaren van de Pinksterbei'ieging nog
Éebben meegemaakt, te vragen naar hun herinneringen elr
ervaringen hieromtrent.

2) Het is een ulterÍnate geschikL momènt om te kljken hoe God-' nàt ; Pinkstervuur " in rndonesie heeft ontstoken d'm'v'
íijn dienstknecht Rev. J. Thlessen sr', de stichter van de
Pinksterbeweging.

Laten we daarom hopen dat dit boekwerk niet alleen van histo-
ii"àÈ" "uàtaÀ 

zal Liia, doch dal de inhoud hiervan, vooral de
qóiuiqenissen en artikelen, er toe mag bljdragen dat- dè lezers
Ëi;;àA; beÀàediqd worden niet te vèrslappen, doch dat wij-.iió"- qitàtà" oní houdende aan de waarheid, in lief'le in efk
óprf"frd tu"t Hen toe, die het hoofd is Chrlslus (Efeze 4:15)

hebben vier volwassen gèneratles
e Pinksterbeweging en onze bede is
brandèotle kunÀen overdragen aan de

Gedurende zeventig
'ondèrdak" gevonden
tlaarom daL we de f
volgende, de vij file generatle.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE PINKSTERBEWEGING IN
NEDERLAND

De meeste ge-expalrieerden van de I'Pinksterbewegingn leden
kwamen tussèn 1946 en 1958 uit rndonesie. ze hadden blj
aankomst in Nederland niel stilgezeten. Er was ook hier een
sterk verlangèn, om gemeenten te vormen, hoe verspreid ze ook
mochten wonèn in Nederland.
Hieronder volgt, alhoewef niet volledig, een hlstorisch
uileenzetting van de tot standkoming vao de drie gemeenten in
Nederland.

De gemeente te DeD Haag:

In 1946 warèn èr reeds PÍnksterbeidèging-leden naar Nederland
vertrokkèn, waaronder fanifie F. Àrnold-Bik, famille J.
Janssen en familie T. Janssen.

Het gezÍn Johannes Thiessen jr. kwan in 1948. op doorrels
naar Anerlka, ln Nederfand aan.

In 1950 arriveerde br. R. feffer (Dick) en gezin in Nèdèrfand
aan en hlj polsde gezin voor gezin of ze, eÍ\erzljds zich
"thuis" voefden in de geneente van br. vissèr èn anderzijds of
het al dan niet beter was on zelf eèn gèmèènte in Den Haag te
stichten,
Br. R. Teffer had ook èen boodschap van vader Thiessen,
bestemd voor zLjÍ\ zoon J. Thiessen jr.. overgèbracht om het
werk van de Heer hier in Nederland voort te zetten.

Zo werd de eerste huissamenkomst begln 195L gèboren, gehouden
in een Café aan de Oude Molstraat in Den Haag.
7 personen waren aanwezig: echtpaar Davidson, echtpaar Teffer.
echtpaar wagenaar en br. J. Thiessen jr.
vervolgens vrerden de samenkornsten bij familie wagenaar
(Statènkwartier ) en bij familie J. Janssèn (Ko[ingin
Wilhelmlnalaan) gehoudeo, totdat. er èèn vastè plaats gevonden
werd In een Herenhuls aan de Vrède-èn-Rustpark tè Voorburg.

Uiteindelijk kon In het zèlfde jaar het gebouw ÍDE EJORD,
voolburg gehuurd gJorden en de geneente, onder leiding van
J. Thiessen jr. groeide tot ongeveer 40 zielen.
De bidstonden werden wekelijks gèhouden bij de familie
Janssen (À. Drosllaao).

tè
br.

J

2

rn de begin jare[ van hun verbfijf in Nederland hebben velen
"onderdak" kuonen vlndèn tn de gemeente van br. visser
(Koningstraat, Den Haag ) .



FÍ!ÍrHI ET

Begln 1951: Zondagsamenkornsten in huize v.d. Velde bil
fam. J. Janssen - Kon. Wllhefminafaan 405À te Voorburg

L952. De geneente Den Haag voor het gebouie ,,De Fjord,,
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rn 1954 kwam familie wetters in Nederfanal aan en in 1958 het:
echtpaar H. ThlesseA.
Br, Jo (John) en Henk Thies§en hadden betden de leldlng van de
gemeeote te Den Haag op zlch genoÍnen lotdat br. J. Thlessen
ir. en oezin in 1960 naar Àmerika vertrok.
íaar onóanks zlln vertrek naar l\merlka kwam hij gerègefd naar
NederlaÍtd èn Duitsland om spreekbèurten te geveD.

1966: De geneentè Den
voorburg

Haag voor het gebouw "Dè Fjord".

De gemeente groeide gestadig en er kwamen veel neer kindèren
bij. waar aan heL begln alleen een kinderopvang aanwezig was,
irerd aI gauw de noodzaak gezien om eèn zonalagschool op te
richten. En dit gebeurde dao ook ln 1976.
Het was r.londerluk hoè dè Heer de geneente zegende Ínet een
eigen gebouw Julst op hèt mornent dat de huur van "DE FJoRD"
door de elgenaar werd opgezegd.
op I Februarl 1979 konden we [aar oIIs eigen gekochte gebouw
aan de DelmanstraaL 11 verhulzèn.

h"* g
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In 1984 weral br, H. Thlessen, dle zt1n laatste laren ln
Indonesle rdllde doorbrengen, opgevolgal aloor br, w.c. Wetters
en werd op zljn beurt In 1986 opgevolgd door br. E. Cornfleld.

De Voogaogers van ale gemeente Den llaag:

*

E. Thlessen

geb.
overL .

26.08.1906
28.10.1986

geb.
overl.

28.03.1908
11.0s.1987

5

G. wetters

t
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J. Thlessen

G1i.

E. Cornf1eld
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Maart 1993: De gemeente Den Haag in het gebouvi'
"de Deimanstraat 11" met de zonalag-
school "de PinksterbloeÍn"

6

§l

"*

I *

i'



De gemeente te Ape ldoorD
Vanaf 19 50 was
vervanger valr br.
in 1957.

br. w. Hooghwlnkel ln Indonesie plaats-
H. Thiessen, tot ztjn vertrek naar Nederland

Irr 1957 verl,let het gè-
gezíít W. Hooghwinkef
Indonesie èn vestigde
zich in het begin ln
Den Haaq. Toe[ hulr zoon
naar Àpeldoorn verhuls-
de, vestigden hlj en
zUIr vrouw zich ook in
dezè stad -

br. w. Hooghwinkel in actie
in Indonesle ( 1956 )

Op 4 Dec. 1957 werd de eerste huissanenkomst
personeni het waren leden van drie gezinnen.

gestart. met 13

Br. W. Hooghwlnkel had kort daarDa besloten om niet afs
hulssaÍnenkonst verder te gaan. maar om een
stichten. Een zaaltje werd gehuurd en zo ontstond

gemeente te
de gemeente

in Àpeldoorn.
Hij haal ln het begin niet
aIleen de leiding van ale
geneente Àpeldoorn op
zlch genomèn,
vens had hlj

maar te-
in ÀrnheÍn

ook een gemeente gesticht.
zo lelalale hij 's ochtends
de dleÍrsten in Àpeldoorn
en rs nlddags in Àrnhem
totdat br. H. Kulpers het
van hen overDam,

Br. W. Hooghlrinkel

7
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De gemeenle Àpeldoorn (1960? )

Maart 1993: De gemeente Àpeldoorn
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BT. J.D Br. T. Jaquet

De gemeente te Arnhem:

De gemeente te Àrnhem weral gestlcht door br. W. Hooghwlnkel
en werd later overgenomen tloor br. H. Kuipers.

Na het vertrek van br. H. Thlessen ult Inalonesle werd br. J,D.
Jaquet, dle al enlge laren het woord bracht 1n Bandung, aan-gesteld tot voorganger van ale gemeente io aleze- stad.(Lltsonlaan - later J1. Mardluk)

In 1958 werd een nleuw kerkgebouw aan de J1, Semar (Bandung)
geopenal en God zegende het werk. À1 gauw l'eralen ale zondaó-
allensten bezochl door 450 persooen; dè zondagschool groetàenaar 2oo klnderen en ook de Jeugdgroep beltond uit rso
I ongeren.

In 1967 vertrok br. J.D, Jaquet met gezln Iraar Nederfand eo
vestlgale zich ln Àrohem om daar voorganger van ale geÍneente te
worden. -HU vervlng br. It. Kulpers, d1è zlch als - voorvanger
terugtrok.

Br. J.D. Jaquet was voorganger van 1967 tot 1996 en werd
opgevolgd aloor zlln zoon br. T. Jaquet die Èot op heden de
gemeente 1n Àrnhem Ietdt.

De Voorgangers van de geneente Àrnhem:

.È 7Í'r

JB



l4aart 1993: De genèente Àrnhem
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HET LEVEN VAN DE FAMILIE THIESSEN
PAKANTAN (SUMATRA)

Hieronder vlndt u een uitgebreide
vofumineus boekwerk.

sanenvatting van dlt

Pakantan ls het zuidelijkst gedeelte van de Bataklanden erl
]lgt 850 m. hoog boven de zeespiegel en Is omrlngd door bergen
waar toen wilde diereD zoafs tijgers, panters, wilde varkens,
reuze sLangen en apen ongestoord konden voortleven.
De naam Pakantan zelf betekent "neergelaten". De vofkslegende
zegt n.1. dat de eèrste bewoners van Pakantan hun huizeÀ rnetIt oog op ale wilde dleren en hun vijanden, in de bomen
bouwden, Àlles wat ze nodig hadden voor dageltjks gebruikt
moest net touwen gehezen of neergelaten woralen.

De Evangelleverko[diging door de zende]ingen had volgeos Vader
Thlessen nlet alleen te kampen met weerstanden van!.rège het
"adatrecht" (zeden en gevJoonten), maar ook vanwege het
oprukkeode MohaÍnedaanisme.

ÍÍlij hebben de ondervlnding opSedaan dat de 8éwonnen Christènén béter
opgroeleÍr ea staande blijven a]s ze bíj è1kÀar ironèn in éérI dorp én zoo
mog6lUk afgezonderd worden van dè lnvloéd van de llohamedanen. !í€n kan
llcht op dè gedachte komen, laat dè chrísténèn llèvèr in de nohamedaansche
dorpèn blUveE, en als Iichten schittèren ln dé duÍsternÍs. Dat ís wel
$aar, maar het moeten eerst líchtèn sorden. Dit ís mo8è1iJk 1n een
Chrlatenlend yaar men van kÍndsbeèn af ondèr Christè1íJkèn Ínvloed Sestaan
heeft; maar dit naurelÍjks moSelijk daar, rsaar mén nog nooít in zulk een
atmoafeer geleefd heeft.
zoo ls daa blj ons een dorp 8estÍcht èn vonen dè Christerén vréèdzaam tn de
buurt van den zerdeling. Als zè stèrk génoèg zíjn, kunnèn ze ultgezonden
eorden naar hun dorpén om hun licht te laten schijneni. (b1. 8)

11

Herhaaldelijk kvram de vraag tot vader Thiessen, alie a1s
zendellng werkte ln Sumatra: 'Kunt u oos eens Írat van Sumatra
laten zlen waar u reeals J arenlang heeft gerrerkt?"

En zo onstond een door heÍn geschreven boekwerk met afs titè]:
'Pakanta[, een belangrtjk getleelte van Sumatra". Het boekwèrk
ÍJerd aangèvul-d met prachtige foto's uit de batakfanden.
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beruchte plaats
ge\reest.......,.

Men treft vele honderden geestenbossen aan in de Batakfanden.
Hoewef _een groot deef van pakantan èn omgeving door fanatieke
Mohanedaneo bewoond werd zijn de heidensé geioonten toch nogdiep geworteld.
Uiterlijk zíj^ zè wel strengè Mohamealanen, maar 1Ir hun hartnog heideneo. Men is bevreesd de gèestenbossen te naaleren enschrèven vefe sterfgevalfen en zie[ten toe aan de invfoed vande boze geesten.
wat het Mohamèdanisme van het geestendom niet overboord kon!"rerpen, heeft het laten voortbest-aan.
rrlr mÍjn lief Pakantan waren viér van deze bollÍerken atès satans, drie ervanzijrl door de zending gèsloopr, éér Ís èr nog,.
rrNoolt zal lk den dag vèrgeten, toen 1k mer een k1ètrl hoopje Chrisrenen
ovèr de 3atàng Gadis rívier rrok, o:n dé vestín8 van hét Beestenbosch_BatoeParoelas- tè boÍnbarderen. op dèzen dag vas geheel pakantin in onrust. Dezewas eéurÍenlang toevluchtsoord der Pakan!anDers

Híer toonde tuen mij in de gaten van de rotsen dé slaapplaatsen der

Zoals Bonifacius deed mer dèn dondereik bÍj Wismar, zoo ook Srepen irij debijlen en begonnèn mer hèt vellen van dit bol\xerk. Na een tijtvar twee rotdrle Ínaanden 1ag het geheè1e geèstenbosch tegen den grond èn is nu voorà1tijd van dè aarde verdirenèn.
Deze eenÍge daad werkt verpletterend, zoowet onder Uohamedaren als
heÍdenenrr. (b], 9 én 10)
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(Op de- achtergrond links ziet nen de ln palmen gehulde dorpenen rechts het kèrkje. zieken- en woonhuis I

Geestenbossen:

12



De Bataklanden werden ln die ttjd geregeerd door verschillendevorsten en het ,'Àdatrecht" lzeden en-gewoonten) werd strèng
gehandhaafd ,
Dit trad bij zekere gelegenheden. zoals geboorte, huwelijken.
bouh,en en inwijden van eèn huis, sterfgevalfen en rechtÉakensterk op de voorgrond.
Zoals gezegd bracht de adat. de zendelingeD in zeer qrote moei_lijkheden b1j het zendingswerk.
Àan de ene kant komt de zedenwèt in tegenspraak met hetchrlstenalom en aan de andere kant vér1aïqt de adatonvoorwaardelijke gehoorzaamheid en daar was veeÍ wijsheld enlnzicht nodig vao de zijde van de zendeling.

Het Adatrecht:

Zendlngsschool:

Had- men de vorst tegen zich, dan kon men j arenlang werkenzonder een ziel te winnen,
Het boekwerk van vader Thiessen vermeldde ale wonderen van cod,aan vorsten bèÍ.ezen, die er toe hebben bijgedragen dat dèverhoudlng van vorst eÍr zendè1ing altijd zee;-vrteidelilk wasgeq'eest.

De zendingsschool ln pakantan werd dagelijks door meer dan tOOkinderen bezocht en ondèrricht wérd - gegeven in Lezen,schrijven, rekenen, aardrijkskunde, ie-kenen, BiJbelsègeschledenis en zingen.
De. rneeste onderwij zers van pakanÈan hadden hun opleiding ophet seminarie te Depok o[tvangen,

Rond 1906 werd er een weeshuls gesticht. DeBatakkers zegt: Àls de ouders stervàn en kÍnderen
dan zijn de naaste bloealverwanten verplicht zich
deze klnderen aan te trèkken.

adat van de
achterlateo,
het Iot van

13

IIet Weesb.uis:

ÍiÍèn heeft groote wíJsheÍd étl inzicht noodíg om zelfs aan de gewoonren, diein strijd ztjn met het Chrlstendom, een èinde te maken. Ik heb alrijd den
regel vast Behouden, neémt ge van hen íets weg, géef er dan \sat beters voorín dé pleatsí. (bt. 28)

l



Het was we1 een goeale gèwoonte dat familieleden voor. dè wees-
i'i"a"ià" " ,àtóàËrr] *..." toèn uractrt dit in het werk van de

;;à;ii;. -q-r-o1;-íoeiui kheden met zich mede, want christelijke
í;il:;;i' ',1ïï."t-o-.-uËi 

iÉiiit"" ou'lers moeten ook- door niet
lÉii"ióïrir.à f-amirieleden worden opgevoed, en wèr'len 

'lan 
zo

aan het cÉrlstendom onttrokken.
oàr.-- o""Jf"" brachtteo vader en zs' Thiessen er toè een

weeshuis op te richten.

Vrouwen- en me 1s J esverenl ging:

onder leiding van
verzamelt en bezig
zo ereral door haar
handwerk eÍr werd er

zs. Thiessen werden de vrouwen en neisjes
oehouden.
Znààiricnt gegeven in knippen en naai-werk,
gezongen eí nàar Gods woord geluisterd '

14

De vrouwenvereniging
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Dè meisj esvereniging

Dl akenen :

Vader Thiessen benoèmde ook Diakenenter harte namen.
On de belangrijkheld van dè Diakenen
Vader Thiessen zelf aan hèt woord:

.rt
d.

die de armen-verzorging

weer te geven laten we

iDeze zur zeer zeker dè rèchrerhand van dèn zeàdeIÍng en ze doetr eèn zeer
gewichtige arbéid. Van hen heeft men naasr de onderwíjzers we1 dé neeste
hu]p.
À]s de leden dèr Semeentè in hun koffieruinen blijven om die te bè\raken en
Díet ter kerk komen, Saar ze dié opzoekèa, troosretr of bij ziekte van het
noodlge voorzien. Bij de feestellJkhedetr zíJn her de Diakenen atie ]erten op
orde en goedè zeden, opdat er nlers gèbèurt Ín strÍJd ner hèr Chrisrendónof de gemeénteregels.
ook spelen ze de ro1 van po1ftiè in het christèlijke dorp.
zè remen maatregelén teSen braDdstichrins, zo houden de zendiE8sposten enalles x,at er in en om ls in orde.
Dan bij begrafenÍssen hebben ze de famílie]eden uit te noodígen en a1les re
bereddërén, en de BéheIe grafstoet te rège]en.

15



Daar in Indie ile dooden zoo spoedig mogelijk be8raven moeteÍ worden' we8ens

de hitte, zoo geeft een doode altíjd veel werk opeens voor de Diakenèn -
,ani néèsta1 r.onen dè familieleden ver af ir 't bosch.
Deze Diakenen hebben serkelijk wéI enige bèzoldiging noodiS, opdat ze hun

werk naar behooren kurnen vèrvu]IeÍr. Yooral doet 't mij Eenoegén te kunnen

Íoeedeelen hoe eenÍ8e van deze bruine broeders met ijver en vlijt hunne

nedenenschen zoeken te tèdden

x
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Hët is de lan8jarisè
ervaridg dat de
ingeborenen door de
Christenen zelf 8è-
wonnen ríordenr llant
zeldeÍr zal
Batakker voor een
zèndel irg zíjn hart
bloolle8gen; ook
zu11èr ze zelf mèt
geen verzoek tot hem
komen, a1t ijd door
een tussch€npersoon
en daarom kiest het
volk €en onderlÍij zer
of een Diakén. Ik
durf gerust zeeBen
da! deze menscher
ten voorbéè1d ge-
steld konden worden

Europeesche
Diak€neÍr. 'r (bl. 36
én 37 )

{
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De Diakenen
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Kerk, Zlekènhuls en \{oonhui s:
Het _Kerkgebouw lras groot genoeg. MÍnstens 8OO mensen konden ergoed p-Laats in vinden. Er hrerden vertaalde Sankeyliederen ge,zongen onder begeleiding van fanfarecorps en orqe1. gÍer
werden onder. handoplegging voor de nieuwleborenen -."n 

zegenatgesmeekt,- huwetijken afg-esIoten, gemeei.rteleden opgenomen,aan overledenen eeÍr afscheidsgroet toàgezongen en bovèÀal voorhet ln zonden liggende pakaotà gebeden-.

HHoè diksíj1§ zijn epÍdemische ziekten door dé sebedén van de ChrÍstetijke
géméèrtën afgewènd. Ik herÍnnér ne rog een rijd dat er meer dan óOkinderen, blnnén korten tijd aan pokken stiérven en van onze Christenen
Seen enkèle. En iraarom? omdar ze etked avond te zamén kwamen in dé kerk en
baden om bewaard te blijven voor dezé zÍekté. Hondérden van zulkè lronderènhéeft dè Heer tot vèr§terking van het Bé1oof van onze bruÍné Broeclers
gedaan. De líohamedanen weren heel goèd dat het gebed van de Christeren èen
rnacht is.
God zègene ul kIeÍn hoopjè onder: zulk een verkeerat en verdraaíat gëslacht!',(br.38)

zlekenhuis Kerkgebouw
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Kerkgebouw 1n Pakantan ( Sumatra )
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De gemeente voor het kerkgebouw ln Pakantan
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a
D1t is dè kerk te Pakantan van binnen gèzien

In het zlekenhuls van paka[tan werden j aarlijks tot 6000
personen behandeld.
Reeals het eèrste Jaar (190L) bi
had hIJ blj de regering op
ziekenhuls gewezen. Dlt werd dan
er eetr Zlekenhuls dat uit 3
middelste alaarvan e{as de kltniek

j aankonst van Vader Thlessen
ale noodzakefU kheltl van een
ook tngevrifligd èn zo verrees
grote vetrekken bestond, rt
en de apotheek.

rD.ar heb Ík dè aelegeaheid tot naaien, snijden, tandettrekken en ook tot
hét afveSetr èn toer6lken van médlclJneni.

Àan belde kanten bieden de ruime kamers
ernstlge zleken te herbergen.

gelegenheld om

Ílíèn doet hier vonderliJke ervarínger op bÍJ menschen, die noa nooit
nedlclJnèn 8èbrulkten. WeI hébbè[ zè zelf hunnèlr doctoren, dle
ovèreeÀkomÉtlg hun tooverboeken, de zlekten namen gevéo en medicijnetr
toédlener!; maar weíníB succes daarmeè hèbbenn,

Deze tovenaars met hun ,,medicijnen', weralen overwonnen aloor
zenaling. HIer had Ínen gelegenheid om met ale mensell overziel eo geestesziekten te spreken en zo werd de nedlcijn
goede poort om tot heL hart te komen; want dlt was veelàI
zoveel omhelningen en muren omgeven, dat het moelte kostte
die vesting van de zonde door te dringen.

de
de

met
tot

t

It
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Dè tovenaars en Priesters
in hun winstgevende zaak
beweren, dat ze door de
bezeten 9{eralen.

zagen dat men daaflnede afbreuk deed
èn ;ij stookten het volk oP door te

medicijn tot Chrlsten gemaakt of

rrrn den eérsten tljd van mijn zljn in Pakantan' kwam een hooge Bataksche

Dame, die aan waanzín Ieèd, Ín ons Ziekenhuis en vroeg om medictjn' lÍen

Bebruikte nu ale satanische list on te bewéren, dat deze vrotw door de

medicijn vafl dèn zendé1íng waaÀzinniS \tas Sereordén.
Nooit za1 Ík díé avoÍId vérgeten, toen een irilden Batakker met eeÍl dotk mijr
kamer betrad mèt het plan mij tè te vermoorden. Hij was ook opgestÓokt door
priesters. Ik lras echter niet alleen, mijn trouríé Jonathan was btj mij' Eij
gÍns héè1 kalm mét ons zltten praten en verdireen, zooals hÍJ Eekomen ilas'
Buitèn gekonèn zeide hij tot zijn handlangers' die hem Yachtenr rík heb

Diets kunnen doen, ik had een gevoel alsof IDiJn handen Sebonden !'arenr'
Gods almachtiSè arlnen hadden mij - hoewel ik rt mij niet bèmst !'as -

rn dit woonhuis heeft hel gèzin van vader Thiessen meer dan 11
j aar gewoond.
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HET ONTSTAAN
BEWEGING IN
I NDONES I E

EN BLOEI
VOORMAL IG

VAN DE PINKSTER-
NEDERLANDS-INDIE EN

Johanoes Thiessen
ouders te Kitchkas
ZUn ouders waren
Margaretha Kethfer.

werd op 22 Novenber I869 uit Holfandse
( Jëkatrinnaslov ) in de Oekraine geboren.
west-Frièzen en hetèn cerhard Ihiessen en

Zijn voorouders warèn Mennonieten die ongeveèr 34Ojaar geledenuit wltmarsum in Friesland via po1àn naar Éuid-nusfand
emigreerden.
zij hadden zich nooit met de Russische bevofking vermengal enspraken eelr Hoflands-Duits dialect èn waren vríigestefd' vandienstplicht.
rijdens-hun verblijf in zuid Rusfand begon èiqenlljk reedszun opdracht. God toonde zlch aan de familie rhiessen en ditgezlcht wèrd opgetekend en 1uidde a1s volgt:
Ím Jahre 1888 kam der Líebe Gott des Nachts zu der Thlessen FanÍrie inEinlage am Djnepr und sagte zum Johannés:

rrDu so1lst métr Botschafter in Sumatra wéraleni Du sol]st dort dÍe Heiden
bekehren und íhnen von der Liebe Gottès durch Jesus èrzàh1én. Ich óffne dir
Tor urld Titr.
Gèhè in mèinem Namen !,'

Dlt gezlcht Gods was de drijfsfeer voor vaaler Thièssen (zoafshlj genoemd werd) om aIs àendeLing hèt evaoqelie van JezusChristus te gaan verkondigen, al lereerst in Sumatra en daarnaop Java.

Op 2s jarige leeftljd (1894) ging hij naar zwitserland engenoot daar_ zlJn Theologische opteióing -aan het St. Chrischona
Seminarlum bij Baze1, waarna hlj naar Èol]and vertrok.In Rotterdam volgde hij een korte geneeskundiqe studie datlater uitermate van nut was op het zendinqsveld. '
Ook bestudeerdè hij de Bata[taal, want "voor dat gebied vristhlJ zich geroepen.

Te, Rottèrdam ontmoette hlj zijn latere vrouvr Ànna Maria vink.geboren te Overasselt (Gelderland), dochter van Vlnk/DeHartog.
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Sumatra:

rn r9o1 glng vader Thiessen als zendeling van de Doopsgezinde
Kerk naar de Bataklanden in Sumatra waar hij samen Ínet de
Deense zendèIlng/Evangelist Norunènsen samenwerkte.
Br. Nonmensen genoot in die tljd bekendheid onder de Bataks
omdat hij reeds fang onder he4 gèarbèid heeft.
h Sumatra werden hun kinderen, 3 zonen en 3 dochters geboren.
12 jaaÉ werkte hij onder de Bataks, in een tijd, dat het
kannibalisme ÍIog heerste, waarna hij en zijn gezin naar
Holfanal terugkeerde. (over het zendingswerk in sumatra had
vader Thiessen een boek geschrèven waarvan een sanenvatting lII
dit boekwerk is opgenoÍnèn )

Terug lD. Neder land:

rn 1916 ging hij afs vertegenwoordiger van de lnkt- en
verffabrlek TÀLENS & co. naar Rusland, waar de communlstische
revolutie uitbrak, zodat terugkeer naar Holland nagenoeg
oflnogelij k was,
Het was echter de ministers Dr. Àbraham Kuyper eD Loudon
gelukt vader Thiessen naar Holland terug te krijgen, vraar hij
op verzoek van de Hollandse regering een 70-ta1 lezingen in
verschillende plaatsen tegen het coÍnnunisme heeft gehouden
waarvoor de Hollandse regering bij herhaling haar dankbaarheid
betuigde.

Gedurende de ttjd dat htj in Eulopa verbfeef, woonde hlj vele
opwekklngsdiensten bij. In Base1. zwltserland kwam hij in
contact met de eerste Pinkstergroep in Europa en ontving in
een van de samenkomsten, die hij bijwoonde. de doop met de
Heilige Geest.

In Duitsland ontmoette hij Pastor Jonathan Pauf, een
Pinksterleider, die een grote had invloed op zijn 1even.
Verder ontmoette hij ook br. Roefof Polman, de man die
de . Pinksterboodschap " in Nederfand heeft gèbracht.

Vervuld van cods Geest. kwam een verlangen 1Ír zljIl
terug te kerel naar Nederlands-Indle om daar het
Evangelie te breogen.

Duitse

later

hart om

'voIfèu
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Javai
Met töqsteÍruning vao de Nederlands ïndische Regerinq vèrtrokvader. Thlessen en zíjn gezir\ in 1921 naar Nederiands-_ Tndie omdaar het ',volIe,' Evangelie te brengen.

Vader Th1èssen vormde samen met de zèndellngen Brs. vanKlaveren e[ Groèsbeek en de u1t- Liverpool lcroàï nrittanniefafkomstlge evangelist Br. Bèrnard de plónieren van de pinkster
opr.rekklDg ln Nederlands-Indie.

De eerste 
_ 
opwekking in TJepoe (Java)

laar gereden, kan worden weergegevenvader Thiessen aan te halen:

op 29 Maart 1923. dus
door zelf de $/oorden

70
van

'Dlt ís Het" Iíat God bego[ te
schare van mannen, vrou\{en,
Heilígen 6eest èn bégonnen te
èn profèteerdénrl

op 29 lraart 1923 in Tjepoe, roen een
gedoopt lrerden met de

tongen, gezichten kregèn

(uit het blad ,Dit is Het,', lstè jaargans, no,1, 1Ju1i
gehèIe editie volledig opgénoroeD is in dit boekirerk)

Deze opwèkking in.Ijepoè beLekende heL beqln vanbeweging van cods ceesL in Indooesie eÉ werdgevofgd op 12 Àpril I923 te Surabaja "n op ióBandung.

vader Thiessen vèstigde zich met zíj\ gezln in de stad Bandungen stichttè de ', 
pinksterbeweging 

" 
- eí was oveituiqd van dé

l:?g::?I_r?l de senadesaven dés -ceestes bii dé Èààienins rervoJmaKtng van de gemeente dès Heren.
0p l Jufi 1923 verscheen het blad ',Dit ls HeL,, voor het eerstals_orgaao van de plnksterbeweging in teOertanas_fntie.
Bandung werd het centrun van eén É1oe1enae rintstèiÈàweging.
In de beginperÍode van de piDksterbewèging werd voor alesaménkomsten een zaal van hèt r,and r a adsgeÉouí thLi gerechts_gebouw) , die s,avonds en op zondag ;1et qà;;;iÈt vrerd,gehuurd .
Ín-één van van zijn eerste prèken ln het gerechtsgebouw sprakVader Thiessen de volgende iroorden:
ÍDaSelijks nordèn hiér in deze rulnte, door de weèk nisatadÍgers berécht ènvonDíssèn over mensen uitgesproken, Ítraar vaÍdaag, in ateze Erèdienst, kunnenzondaars en boosdoeners, vergevÍng vragén voor at hun daden ontvan8en vande Grote Rechter, dat is Jezus Christus".

19 23 waarvan de

een machtige
kort hierna
Mei I923 te
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In de samenkomste[ van de Pinksterbeweglng bevestigd-e de Here
ààa-zii"'àinweziqheia net wonalereÍl en tekenen, velè mensen

iàia." ' i.r-"àia, 1r"t.tt e{eralen genezen en gerovlgen werden
i;ài""ïa -Àéi aé nefige ceest. Deze gevrefdlge wondèren eÍr

tekenen gingen vooraf aao de opwekking'.
Enkele namen van personen ,rit d" -pt"ksterbeweging van het

"Éi"tà "". waren: froeder Teffer en haar klnderen' tantè Mien
ili;;;, -i;iir; van xuilenburg en tantè oen Droop (eo nog vefe
andereo) .
il-;i"'g;"* was de zaal, die voor de §amenkomsten van de
iànaraaa" qehuural was. voor dat doef te klein geÍrorden-'
niËiàà"- rí"Àé" we nerken dat er niets nieuws ls onder 

'lè 
zon

en de qeschiedenÍs herhaalde zich.
iï.iàrË--t-àèï àJ "..=t" 

gemeenLe geboren werd, kon van de
íi"il"ló.uéràli"g in aanauíq gezegtl .worden, wat in het laatste
vers van ttanàe1lngen 2 geschrevèn staat:

"En de Here voé8de dagelijks toe aan dé krir8, die behouden werdènrl

En zo werd de zaal te klein en moest men omkljken naar èen

"i"tÉe àaI. rn plaats van een grotere zaal te huren ' wèrd
Ë;a--;ian q."ppe.,i om een eigen kerk te 

-bouwen ' Dit was

.ào"riir da;k-;ri zs. Ml-es LitÉon die, ult dankbaarheid voor
aà- n""-., een stuÉ grond schonk aan de Pinksterbeweging waarop
nen een kerkgebouw kon bouríen.
iia"" ".it""É er aan ale 1e Litsonlaan 1r de "BETI{-EL" kerk 

'lataan 3oo Ínensen Plaats bood.
ó" aà *uta achtèr het kansef stond, in goudèn letters op zwart
fiuweel, de volgende teksL geschreven:

NHOORT, IIÀT DE GEEST TOT DE GE}IEENTE ZXGTí

De samenkomsten van de Pinksterbeweging werden in de
Leoinoerlode met argusoqen qevolgd door dè "traditionele"
iÀit "i, *a.. deze wonóereí en tekenen nlet gebruikelijk waren
érr- "ia". Thiessen werd zelfs hlervoor voor het Gerecht
gedaagd.

In Bandung werd vader Thiessen gea-ssisteerd doo
Teffer, Bi. Maud Rakers (broer van ale vaaler van
Rakers) en Br. van Klaveren.
Na hui studies te hebben volbracht in Duitsland
Brlttannle, hebben zijn bèide zoons, Henk en Johannes
in zi1n werk geholPen.

r Br. R.
zr. Hetty

en
jr

crool
, hem

In
van

Àprll 1923 diendè vader Thiessen bij de Gouverneur
i{ederlands-hdie een verzoek ln. om het evangelie

versprelden.
oo 4 Juli I924 eeerd welwlflend daarover beschÍkt.
vàn aàt rnornent af breidde het werk zich uit tot vèle stè'len'

GenèraaI
te Ínogen
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Hoe het evangelie zich naar Batavia (Jakarta) uitbreidde was
een verhaaf apart:

Een Jongè vrouw logeerde bij noeder Teffer, die zi1 rèeds
kende ult Kupang (Iimor). en zij merkte de grote vèrandèling
en bludschap op bij dè fam, Teffer. Haar vriendln. NeITeffer, getuigde hiervan en haar hart werd zeff hlerdoor
bewogen dat ze met de familie naar de ',samenkomstn meeging.
zlj werd vervuld met Gods ceest.
Teruggekeerd in Batavia begon zi) bij haar famllie te getuigen
van de wonderbare dlngen, die zil in ale sanenkomsten in
Bandoeng gehoord, qezien en ervaren had.
zU had enkele exemplaren van het tijdschrift "Dit is Het,'
meegèbracht om te fezeD.
Toen ona Moesje wetters ze geleze,f had. zei ze:
rrNodlg die meneer ThiesseD oÍr hÍer bij oDs te korDen"

Zo ontstond de eerstè gerneente van de pinksterbeweging in
Batavia. De eerste samenkomst werd gehouden in hel huis van dèfanille Wetters aan de j]. Kebon Sirih 49 net a1s aanwezigen,
de familie wetters en enkefe vrienden waaronder de familie
Hooghwinkel en de familie de Siso.

Het Thema
WEDERKOMST

van
DES

die eerste samenkoÍnst
HEREN. en werd gebracht

in Batavia
door Vader

was: DE
Thiessen

De gemeente daar kwam tot bloei en a1 heel snel was het huis
van de familie wetters te klein gelrorden voor de saÍnenkomsten
en werd hiervoor eerl pand gehuurd aan de jI. Ktr,ttang 6.Het kleloe groepje werd waarachtige getuigèn deÈ Heren en
maakten, Ínet de hulp van de Hèer, dat de gemeente in die stadgroeide, zodat de voormaligè Methodistenkerk aan de j1. Soka 4
gekocht moest worden om de zondagdlensten van de gàmeente te
kunnen houden.
De gemeente erl het kerkgebouw ( alhoewel reeds herbouwd) aan de
JI. Soka 4 bestaat tot op heden nog erl rl,ordt geIeidt. door Br.
John Thera (vader van zr. Trees Kusardy).

vanuit de steden Bandung en Batavia breldde de phkster-
bewègiÍrg zich uit, èerst over Java en fater naar de bulten-gewesten. Vele van de plnksterbeweglngbroeders waren
ambtenareÍr en moèsten op bepaafde tijden van standplaats
veranderen en zo kon vaak blnnen de korlste tijd nteuvJe
gemeenten gestlcht worden ln andere plaatsen.
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Br. van Klaveren werd later in Semarang geplaatst. De Jongste
zoon, Theo Thiessen, weral aloor zljn vader naar JogJ akarta
gestuurd waar hij het werk deed samèn net Br. van Hughten en
Br. Maud Rakers.
zs. Lena en Br. Theo Thlessen trouwalen in 1935 en waren iD
Jogjakarta 9eb1even.
UiÉ-deze tild stamt hèt verhaal over "ga ln uw binnenkamer..."
en Br. van -Hughten, dle in het begin de Indonesische taal nog
niet machtig was, vertaalde het met "ga in Je kamar ketjiI"
wat "lollet" betekent.

Br. Maud Rakers werd na JogjakarLa nog naar Sukabumi over-
geplaatst en veel later naar Menado waar hij samen nèt Br.
Henk Thlessen het evangelie verkondigde.
Zs. Roos Droop en Br. George Droop, Br. Frits Cordesius, Zs.
Mien cordeslu§, Br. rheo en À1fons (Pon) wetters waren actlef
1n Cherlbon. Hier lierileÀ de diensten gehouden in de auto
garage van de laatst gènoemale broeders. Iederè zondag moesten
de auto's eerst uit de garage gehaald worden'

Br. Theo thlessen. Br. He[k rhiessen, Br. van Hughten en Br.
Maud Rakers hadden samen de samenkomsten uitgebreidt tot in
semarang, sragen/Sol-o. Madiun, Kediri, TJtlatiap, Purwokerto
en combong totdat de oorlog uitbrak.

Na het overlijden van Br. Theo Thiessen waren zUn vrouw en
kinderen verhuisd naar Bandung.

In 1956 verhulsden Zs. Lena Thlèssen en klnderen naar
Nederland (Àpeldoorn).

Resumerenal kumen we zien dat vanuÍt Bandung als centrum. de
Plnksterbeweglng ztch snel verspreidde over west-, Mldden- en
Oost Java en verder over Noord- en zuid Cel"ebes (Sulawesl).

vader Thiessen, zoals htj altijd werd genoeÍnd, overleed op 1

Maart 1953. Moeder Thiessen overfeed reeds eeraler op 9 Mei
r93r. zljn zoon Henk Thiessen, dle en het jaar 1950 trouwde
met zs, Àdrl-ana víetters, zette het werk voort.

t
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J. Thiessen Jr. J. Thiessen sr. H. fhièssen T. Thiessen
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De Ovorgargafa§e:
Na het overlUden van vader Thlessen kwam ertot de "Plnksterbeweghgr een ',overgangsfaser ln

met betrekklng
Inalonesle.

In 1953 werd In Índonesiè.de plnksterbèweglng een stlchtlng,die dè naam kreeg: pengqerakan Krlstus.Dit vond plaats op 7 Mei 1953 tèn overstaan van NotarisMadagle ln Bogor.
BIJ ale oprÍchtlng van deze sttchtlng eraren aanvrezlgi

zt.
zr.
br,
br.
br.
br.

Th. van Kutlenburg
S. Rlboch
E. van Mossel
Mozes f,lmahèlu
Tan Eng Lok
w. Hooghwlnkel

br
br
br
br

Tan Kim Lee
H. Thiessen
E1lza Rlboch
Sarpan, br.

H. Thlessen, Jakarta
Tan Kim Lee, Sukabuml
Slbaranl, Bandung
Ellza Rlboch. Jakarta
Sarpan, Clmahl
H,P. Slnyal, CtÍnahi
Parman. Bandung

À. Thlessen-Wetters
Peeters-Sinyal
Jap Jo Keng Hong
Tan Chiang Woo
R. PangeÍnanan

Kusardy )

Parman. br. H. p. Slnyal

30 Àugustus 1954 weral het

zt.
zr.
br.
br.
br.

Het bestuur van de stichting zag eÉ a1s volgt ult:
voorzltter :
V1cè Voorzlttèr:
Pennlngmeester :
Leden :

Op een bestuursvergaderlng
bestuur a1s volgt ve;anderd:

op

Voorzltter :
Vlce Voorzltter:
Secretarls :
Pennlngmeester :Lealen :

lste Secretarls:
2de Secretarl§ :
Penolngmeester :
Konlssarlssen i

br.
br.
br.
br.
br.
br.
br.

Nadat -br. Slbaranl in 1956 u_lt de gemeenschap was getreden,vrerd door de algemene vergaderlng óp ze oe"i"mÈËi 1957 eennleuw bestuur gekozen, dat uit de.,ilgéna" feaen'ËeÉona,
voorzltter : br. E. Rlboch
Vlce Voorzltter: br. The Kim Jan

(vader van zr. Treesbr. E. Tangkau
br. J.H. Hrrkom
br. Ong Klan Hoey
br. J. Suharto en zr-
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rensLotte werd op de Co[ferentie van 5 t/n 8 ÀpriI 1960 de
[aan van de stichttng veranderd tot: ,'Gerej a Gerakan
Pentakostar' (GGP).
De GGP tel,t momenteel 180 gemeenten over geheel Indonesie eII
wordt aloor fndonesische gelovigen geleidt.

Br. H. Thiessen werd tot aan zijn overlijden op 11 Mèl 1987
beschouwd aIs de geesteluke vader (bapak Rohani ) van de ccpin Indonesle,

In 1958 moest Br. Henk Thlessen vanwege de politieke sltuatie
naar Nederland uitwljken; zijn broer Johannes Thièssèn jr,
(John Thlessen) was al ln het jaar 1954 In Nederland gekomeí.
Br. Johannes Thiessen Jr. had in Den Haag samen met Er. Dick
Teffer en een groep gerepatrieerde leden van de plnkster-
beweging sanenkomsten gehouden, totdat hij ln 1956 naar
Ànerika ernlgreerde. Hij overfeed op 28 October 1996).

Ir Nederland werd door Br. Henk Thiessen
Gemeenschap rrDe Pinksterbeweging', gestlcht.
verder is het bfad "De Mannakorrels,, aIs
genooLschap verschenen.

de Chrtstelij ke

orgaan van het
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HET WERK VAN
NEDERLANDS -

DE PINKSTERBEWEGING IN
INDIE

om ons een lndruk te geveo hoe het werk Goals zlch versprelalde
naar vele pfaatsen ln Nèalerlands-rndle hebben we 1n de archl-
ven moeten gaan splttèn en vonden ilan ook ln het Lljdschrtft
trDlt ls Hètn velè artlkelen hierover.

Het zlln wellswaar "moment opnamen" maar alesondanks geeft het
ons een prachtlg beeld over cods werk ln de beqtn Jaren vao de
Pinksterbeweglng in Nederlanals-hdle.
De hieronder afgedrukte artlkelen ztjn letlErlljk overgenomen
uit het tualschrtft "Dtt ls Het".

IIET WERK GODS IN DEN INDI SCIIEN-ARCIIIPEL

(6e Jaaraerg, Deceober 1928, no.6, b1.89-93)

En de zeventlg zl)n wealergekeerd met bllJilschap,
zeggende Heere ook de tlulvelen zljn ons onderworpen, ln
Uwen naam. En HU zelde tot hen:
rk zag alen satan aIs een bIlksem, ult den hemel vaflen.
ztet tk geve u de macht, om op slaogen en schorploenen
te treden, en over alle kracht tles vljanals; en geen dlng
zal" u eeDlgszlns beschadlgen;
Doch verbludt u daarln nlèt. dat ale geesten U
onderworpen zl1n; maar verbUjdt u veel meer, dat uere
namen geschreven zijn ln de hemeleo, Luk,10:17-20.

waar we 1n het laaLste blad van d1t Jaar 1928 eeo extra plaats
bleden aan het vrerk Goals In deÍI Indlschen Àrchlpel, daar doen
we dlt, nlet zooals men menlgmaal hoort en zlet ult recfame-
zucht, maar ten eerste: ult dankbaarheld tegeoover Christus,
Die getulgenis gaf aan het wooral zUner genade eo dlt het
gansche Jaar bevestlgde met teekenen des levens en ten tweede:
om ook onze vrlenden, lezers en lezeressen, aan ale andere
zljde van ileÍt oceaan ln kennls te stellen met tlatgene, wat
onder cods toelatlng mocht tot stand komen.

Overtulgd zljnde van het werk cods en de zaak van
chrisÈus waalvoor we staan. mochten we met vrilmoedlgheld het
ware, zulvere, eenlge Evangelle verkondlgen en wanneer we dan
ook onzen geestelllken wachttoren bekllnrnen en overzlen wat de
Heer geirrocht heeft ln Ínenlge plaats, dan kunneD we olèts
anders iloen. als Hem de roem en eere brengen, dle HeÍn toekomt
ln alle eeuwlgheld !
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. - De bergstad, dle a1s een brilllant gevat is in een groenomhulseI, is het centrum voor toerlsten en vèllofgangers enwordt wel de luxe-stad in het middeo van deo preang;; gènoemd.
,,, D9 9r-oene bergen, die haar omgeven, schijíen -haar tew1.tlen bewaken voor vreemde indriogers. doch moelten het eer_

i:::§iS ]r:"-fd buigen, voor het woórd Desgenen, die de bergànorenkt uit Zljne opperzalen.
Zoo vielen in 1923 de eerste druppefs van de stortbui.die ons nog heden verkwikt; de eerstà' urrr.rrtà*àr, van helvuur, dat nog heden brandt en zoo zaI het blijven tot op dendag van Zljne verschijning.
ID eèn sti1lè, niet ver van het centrum der stad

::y.l]d.19._ omgeving, -1igt het. eenvoudlge, neiie vergader_gebouw, de Bethel-Tempe1.

BÀNDOENG

Hier is de plaats,
waar we onder Gods
goedkeurlng en in
's Heeren tegen-
woordlgheld, zeven-
maaf per week onze
gezegende sanen-
komsten mogen hou-
den. Vlermaal voor
Europeanen in het
Holfandsch èn drie
maal voor Maleiers
Chinezen, Japanee-
zen. Menadooneezen.
Àmbonneezèn en
Soendaneezen in
het Malelsch. Won-
deren van ge[ade
zijn in het afge-
loopen I aar hier
in ons mldden ge-
schled. Maar neen,
nlet slechts hier-
op wll1en we sta-
ren, rnaar zooals
de Heere tot zijne
zeventig zelde:
verheugd U daar-
over, dat Uwe na-
men staan in het
boek des levens -

i§Fff$tr Rr§tll

Bethef kerk te Bandoèng

x

I

T

3t-



zoo deed
der geloovlgen,
samenkomsten.
Naam-Chrlstenen
chrlstus vlntlea,
de MaJestelt van

TJII,íÀHI

de Heere ook toe ln dezen tlJtl, tot de schare
zoowel blj de Europeesche a1s b1J ale Malelsche

weralen klnderen Goals. Theosofen l"eerden
ongeloovlgen leerden hunne k!1e bulgen voor

Jezus en geloofden, zleken werden genezen.

Nlet. ver van Bandoeng verwljalerd ltgt de garnlzoens-
plaats TJ lmaht.

In het begin van het jaar kwan oDs elgen gebouw tot
stand, wat een zeer goede llgplaats heeft. Dadelljk aao alen
hoofdweg en een groot erf. wellswaar hadden we vroeger reeals
samenkoÀsten ltt deze stad, naar het waren de lntleme huls-
neetlngs. we vroegen den Heer daarom hlerln te voorzlen en on§
een elgen gebouw te geven. En zlet, HU hoort en verhoort
gebeal.

zoo begonnen rve 1n het begln van tllt Jaar met onze
nleuwe zaal en welnig menschen. Maar In het geloof mochten we
het wooral der waarheld verkondlgen en zLel, wanneer ge Du een
bezoek alaar brengt, zullen u meer al"s hontleral stralentle
gezlchten toelachen en hebt ge alen moed eel] vraag te stelleo,
dan zult ge verwontlerd staan over de vrljmoedlgheltl van
antwoorden.

PrtJs cod, dat ook deze stad met hemelschreeuweoale
zonalen, nog een gelegenheld tot realdlng geboden wordt.
we denken dan ook a.s. voorl aar het gebouer ult te brelden
zoodat nog Íneeralere zltplaatsen beschlkbaar z1JD.

Hler 1s het d1kw1jls, dat we als Paulus ln Efeze te werk
gaan (Hanal.19:19) en toovernlddelen, de aulmats en goena-goelra
verbranden.
Laatst klvan lemand net een zeshontlerdj arlge ouale krls aan. Dlt
was een erfstuk van over-over grootvader. Deze krls weral elke
vrUalag bewlerookt en aangebeden elt w1e eenlgszins met deze
antmlstlsche wereld bekend ls, weet hoe de nenschen hlervoor
bang zljn. Deze ook werd vèrnietlgd en de man leerale vertrou-
well en ontvlng kracht ult de hoogte.

zoo hebben we alaar eens 1n de week Etropeesche en alrle
maal per week Malelsche dlenst. De Heere zegent elke Íneetlng.



BÀTÀVIÀ

De naam alfeen reeds brèngt ln de Pinkstergeschiedenis
ln Nederlands-Indie ieder Pinksterbroedèr èn zuster op de
koleèn. Hier is de stad waar nen samenspande om dit Pinkster-
werk tegen te staan; hier is de plaats waar geheime complotten
gesneeal werden èn lastercanpagnes op touw gezet werdèn; hier
is het oord waar groote vij anden vrienden vrerdèn, on a11es op
te trekken tege[ dit vaandel des kruises, tegen de waarheid
van het Evangelie. Hier was het, waar lie vergaderen moesten
met gesloten deuren en van hier vroegen we telegrafisch H.M.
de Koningin ons godsd-ieÀstvril hèid te verfeenen in Ned. Indiè.

Mocht het er dan ook sons donker uitzien en alles ons
tegen zijn. laat ons acht geven op camalie]s raad: Indien dit
werk uit menschen ís, zoo zal het gèbroken víorden, maar indien
het ult cod is, zoo kunt gij dat ntet breken.

Personen verzekeralen ons, dat deze nieuwe bewèglng nog
geen drlè Ínaanden zou stand houdèn, naar we zien reeds fanger
dan drie J aar.

Zoo kunnen we ook hier getuigèn: hdien cod met ons is?
lrle zal tegen ons zijn?
Tot dusver hadden we onze sameDkomsten in een groot gèbouw,
waarvao één zaal daartoe wel geschikt was,
Toch was het verfangen de kioderen cods ook in deze plaats een
officieel gebouw te hebbèn en werd het ook menigmaal in de
gebeden den Hèèrè voorgelegd. Eenige weken geleden kregen we
dan ook nog het bericht, dat hoogst waarschijnfijk ons perceef
afgebroken zou worden, daar er een weg moest komen. Nu dit was
nieuwe zorg. Maar ziet hoe goeal de Heere is; hoe getrouw HiJ
ls, Dle daar zegt: Ik zorg voor U.

Door Gods genade slaagden we er echter in de
Methodisten-kerk te krugèn. Een zeer net. fuchtlg gebouw,
waar l,\re a.s. Kerstfeest de eerste meetings hopen te houden.

De Methodisten- missie gaat over naar Sumatra. Zoo zoÉgt
de Heer op woÀderbare wijze voor zijn voIk, wefiswaar was ons
het oude Kwitang 6 dièlbaar en was het de geboorteplaats voor
menig Pinksterzuster en broeder, maar ook aan dè plaats mogen
Íre nlet gebonden zij[. God zèide tot Àbraham: frek wèg en in
gehoorzaamheial toog hij hèèn, naar het land wat God hem toonen
zoa. Zoo willen we ook doen, opdat cods befofte in vervulling
kan gaan en die ls:

De heerlijkheid van dit laatste huis zaI grooter worden,
dan die van het eerste.
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Het kerkgebouw van de Pinksterbeweging aan de Gg' Sekola
Kranat (nu J1, Kramat soka 4).

f;
{) t4 íi.

i,--. fi, ,{
1

{
ii

{

De gemeente 'Penggerakan Chrislus'r voor het kerkgebous té
Jakarta. Op dè voorste rij: 3dè van links-vader van Trees
Kusardyi Echtpaar H, Thiessen, Echtpaar l{. Hooghvinkel en
naast br. W HooShiíÍnkel: noeder van Trees Kusardy.
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Ook in de gemeente Batavla mochten we iII het afgeloopenjaar de zoo kostel"Uke vruchten des geloofs zamelen. De Heer
deed toe tot het getal dergenen, die de zaligheid beerven.
Ouden werden gesterkt en zieken werden met kracht doorstroont,
jongellngèn l-eèrdèn hun leven meer code tot een offerande
stell-en en onrustigen vonden rust.

Ook de Maleische kring is sterk aangègroeld onder cods
zegen en zljn we dankbaar. dat ook deze eenvoudige menschen
het hooge voorrecht van Pinksteren beerven.

DEPOK EN BUITENZORG

In deze belde plaatsen leidt onze Br. peetèrs de
samenkomsten en ook hier kont de Heer Zijn volk tegènoet net
Zijnen onmisbaren zegen. Ook hier traden in den laatsten tijd
eenlge 1n de ware vrijheid en wenschen deze met Kerstmis hun
elgen haÍrdteekening te zettèn in de waterdoop. De Heere doope
hen met zijnen Heifigèn ceest.

SOEKÀBOEMT

Deze plaats gelegen aan den wèg Batavia-Buitenzorg-
Bandoeng heeft de Heèr niet vergeten met Zljn zègèn.
Wel hadden we in 't bègin eenÍge moeilijkheden met ,t krijgen
van een geschikt zaaltje. Maar ook hierin is voolzlèn. We
hebben nu een zaal, In een net particulier huis, waar zich de
gemeente twee naal per week verzamelt.

Tot nu toe worden de samenkomsten in het Malelsch
gehouden, doch hopen we ook blnneokort voor Europeanen te
kumen openen. De geneente bestaat hier het meest uit
Chinezen. weI heerschte er een onkunde onder hèn, omtrent het
woord van cod, maar de Heer heeft door ZlJn kracht deze vaste,
donkere barrlcade doorbroken en Zijn ceest op dèze zlelen
ultgestort. Ook heeft de Ëeer zich machtig betoond in
genezingen, waarvarl dè geruchten doordrongen lot in de
naastbíJzljnde plaatsen en eeD verlangen wektèn onder de
Chlnezen naar dit licht.

GIERIBON

Ook in deze donkere, heete stad heeft
kandelaar in Zijn hand, Hèt getulgenis van
verkondiger van deze kustplaats rr\ras: Hier
dulvels, dat Ínen ze zoo met de hand kan vatten.

de Heer Zll n
een Evangelie
ziiÍ1 zooveel
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Daarom vroeg hij overpfaatsing en verkreeg deze. Nu wèzijn verheugd, dat waar de duisternis en onkunde groot is. het:
evangelle toch trionphèert over dèze bolwerken des boozen.

De schare kinderen cods ls hier niet zoo groot, dochzijn we dankbaar, alat we onze samenkomsten mogèIl hebben eIIklaar gemaakt mogen worden voor den dag zijner velschijning.

, De groote handefsstad Ín het midden van Java, met op dèn
achtergrond een ltefelijk, Oostersch heuvelterrein, mochtèn we
nu reeds meer alaD anderhaff Jaar met het Evangefie dienen.

Onze Br. Rakers houdt hier de samenkoÍnsten. zoov.el
Maleische a1s Europèèsche en mag ook ln deze kring, het werkèndes Geestes bemerken. oe nog jonge gemeente danlt en prljst
den Heer voor de verkondiging vàn het ware EvangelÍj, íatgelu-k oleral op wonderbarè rrij ze begeleid wordt, -met krachtuit den hoogte. zoo groeit ook hier dè schare kinderen cods enzien eveneens verlangend uit naar de wederkomst van Chrlstus.

SEMÀRÀNG

DJOKJÀ

De- mystlèke plaats, zuldelijker aIs Senarang. in Midden_Java ge1egen, heeft eerst eenigè maanden met h;t pinkster_
evangelie kerDis gemaakt en niet zonder rèsultaat.Buiten dè stad verheft zich dè grlJs-grauwe hindoe-tempef. dèBoroboedoer. Een reus ult oude tijdèn.-die ons verkondi-gt, 

- 
datdaar vroeger een groot hlndoeriJÈ rdas. Maar zlet, al1ès moet

meer en meer op den achtergrond treden oÍn vrijen baan te nakenvoor dè macht van het Evanqelie.
De berg van het huis des Heeren verheft zich boven allebergen. Zoo is ook hier een Maleische krlnq ontslaan. HetschuIlt wel, daL deze eenvoudige mensen in -biizondere 

matezi1[ genade mogen genleten.
Ook hier leidt onze Br. Rakers de saÍnenkomsten en mag de

lly:hlg!, ziJner prediking zier, daar de Heer hier tot Étjnvol.k toedoet.

SOER,À.BÀJÀ

, Reeds herhaaldell]k werden vJij gevraagd ook hler tèkomen en een gezond, zuiver Evangelie Le brenqen. Daar de
werkzaamhedeÍ! groot warèn en onze kiachten Le zeeí door anderèplaat_sen i! beslag genomen weralen, was het ons oiet mogelijkaan deze verzoeken te vofdoen. Maar wlj hebben ook dit nietvergeten en dit In st11te voor de Heer nóergelegd.
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ED Ztjne voeringen zijn wonderbaar. Uit Batavla en
Bandoeng zijn eenige broeders en zusters hierhèen overge-plaatst. zoo heeft zich een klein kring gevormd en kont dèze
tesamen ln het huis vaÍl één der broeders. zoo begint God in
het kfeln èn eindigt In het groot.
wij hopen blnnenkort over te kunnen komen en met de volIe
waarheid van het Evangellè, ook deze stad te toone[, wat
Plnksteren is en wat de Pinksterbeweging wil.

DE BUTTENBEZITTÍNGEN

In Menado en dè Minahasa houdt de Heer Zijn werk in
stand. In het afgeloopen jaar I'erden eenige feiders uit hun
midden tot ons gezondèn, om dieper ingeleid te worden in het
Woord cods en het werk des Heiligèn ceestes,
Duizenden wachten met spanning op onze komst en wenschèn Vader
Thiessen, hun vader in Christus, te zlen, die de eerste was,
d1è nèt het Pinkstèr Evangeflè aan het hart van den Indischen-
Àrchipel appeleerde.
De Heèrè geve ons een weg om ook deze smachtende, afgezonderdè
eilanden te bezoeken.

MÀXÀSSm

Ook Makkaser verheugt zich in den
Ten huize van de famlllè Bik, komen de
ook hier gaat cods woord in vervu11lng,
gedaaÍl worden.

zegen van Gods Woord.
broealers te samen en
klopt en u zal open-

Ook van Sumatra, Àtjeh, Kota RadJa, padang, Engano en
aodere verstroolde plaatsen vernemen wij kfanken uit dànkbare
harten van hen, die in de eenzaamheld met ons in den ceest
verbonden zljn en Hem daDken voor hèt werk Gods ln den Indi-
schen Àrchipel.

J. T. jr.
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Missionaries from Java

(Een artikel utt het tudschrift iTh6 El1m Evangel elrd FourBquare
Rovlvallst, 4 October, 1929)

(enkele tUdschrlften van dè ?ÍtrkstèrbèrreSing gepublÍceerd Ín Indonesíe)
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UIT DEN ARBEID

Met vreugde mogen we terugzien op ale zegenrijke dagen in
de afgeloopene naand. Dè Pinkster-Conferentie is alaa ook voor
velen een- ernstige aaDmoedigiÀg geweest, om voort te gaan ophet ingeslagen pad en meer aIs oolt te voren ons leven in dè
hand dès Heeren te steIIen. dat Hij het kan heiligen door
Zijnen Geest eÍl ons kan toebereiden voor den aanstaanden dag
varl Zijne verschijning.

De vele broeders en zusters, die van Batavia, Cheribon.
Semarang en andere plaatsèn kwamen. hèbben zoo als we later
hoordeo, dan ook in waarheid genoten. VIe zagen ons, om voor
goede logeergelegenheid tè kunnen instaan, genoodzaakt, voor
deze dagen een hotel te huren. En ook hierin is de Heer ons op
wonderbare wijze tegemoet gekomen. Het heeft ons aan lichame-*Iijke en geestelijke zegeninge[ niet ontbroken.

Weliswaar mlsten wè In deze dagen onze gellefde zus. diede Heer ons zoo plots hèeft weggenómen en dle luist op den
eersten Pinksterdag haar verjaardag had. Maar welk een troost
voor ons a1len. dat wij haar voorbeeld in getrouwheid mogèn
volqen ln de voetstappen van Christus.

Dè sarnenkomsten droegen in deze dageo een anderekarakter, als in vorige Jaren. Hèt waren ilet zoozeer ale
beginseLen der Leer van Chiistus (Hebr,6:12), waarop de ceestvan cod ln oDs middea de aandacht vestlgde, maai de vastesptjze, die zooals de lÍèbreerbrief zegt voor de neer gevorder_
dèn is-

Zoo kwan de Heer leeds 1n den eersten begroetingsavond
en openbaarde oDs aloor zijn woord en ceèst, dat HU niei in deeerste plaats onze werken, woorden, dade[, wildè Éebben, maar
oIrs gansche hart. En zoo stelden we ons in deze eerste samen_
konst.open voor aleo zegen, die in die dagen zoo rijkelijk ovèr
ons uitgegoten werd. De ceest cods drong dan aloor en onthufdevoor ons aIIen, verborgene dièpten in het feven van JezusChristus. Toonde ons, hoe Hij getrouw was in het qroote en inhet klelDe; gehoorzaam tot in den dood en dat Cod Hem alaaronde heerlljl<held kon schenken, die HiJ nu heeft, zittende aande rechterhand van de Majestelt van Odd,Heilige stilte kenmerkte deze samenkomsten. Aflen warenovertulgd:

(f')it is HetÍ, óé jaargans, 1929, ío.12, b1.198-200)

ÍGod is teBenrsoordig,,
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Daarna hadden we een doopgelegènheid. waarbij Í{e ook totonze groote vreugde mochten zlen, dat broeders en zusters, diede noodzake]ijkheid vao den waterdoop nog nlet zoo directzagen, onder de prediklng en het gebed, zélf door den ceestcods waren overtuigd, dat ook zij het water niet konden werenen zich daarom eveÍleens Iieten doèpen.
-_ {n.de.n namÍddag van deo eersten pinksterdag hadden weeen Mafeische samenkomst, waaraan ook een doopqelàqenheld wàs

verbonden voor de Ínlandsche broeders en zusfeirs. -Het gebouÍi,In Bandoeng was overvol en affe zit- en staanplaatsen vJaren
lngenomen, zoodat wè voor de goede ventilatÍe, ràmen en deuren
moesten openzetten. Ook hierin nochten we het vJerk des ceestes1n deze -faatste dagen bèmerken, dat zoo wonderbaar gezegènd
wordt onder deze eenvoudlqè menschen.

De avondsamenkonst q/as voor alfeD doorslaand. Waar weons in. de brèking des broods vereenigden, boog de Heer zichneder tot een ieder van ons en schàpten we ilchamelljk engeestelljk kracht uit de volheÍd van het volbrachte vérIos_
singswerk.

Ook de tweede plnksterdag lras voor EuropeaDen enMuJg19!g eeo dag, die niet I1ch1 vergeten zaI wórden. dienablijft ln onze gedachtenis. De tteer jette de kroon op Zijnwerk- en de _vreugde dès Geestes. dle alfe harten vervufdé.toonde ons, dat deze Conferentie een stap In de qoede rlchting
r^,as. De prediking des kruises was niet doodschl maar brachÉvreugde, de blijdschap des ceestès,

Velen van Batavia betreurden hèt dan ook, dat dèzegezegende tUd, waarin men affès - huis, kantoor. zorgen,moeiten e-n zlchzelf - vergeten had. zoo spoedÍg voorbij was-.
Toen ze dan ook 's [amiddags huiswaarts keerdón en in de voorhen gereserveerde wagen stàpten, vras het hen a1s verlieten zeTabors-hoogtè, om in de vlakke velden van het dagelijkschleven af te dafen.

's Àvonds hadden we nog een laatste samenkomst, waarinwe het, ons in deze dagen gèopenbaarde. nog eens in verbanil
Eesamen namen en zoo een voortgang mochten bemerken in dePinkster-Beweging. hler in Indie. - -

De Heer_geve genade, dat het gehoorde en het gesproke_
nen, . uitgeleefd wordt In ons practi§ch feven, zoodat- wi3 ookhlerln daders des woords zijn.

Zoo broeders en zusters van Bandoeng, Batavia. Cheribon,Sernara[g, ja gij a11en, dle Ínet ons in-den cèest vèrbonden
_z-Ut, wU roepèÍr U toe in den Naan van Jezus Christus, deHeilige èn waarachtige:
rrzíet, tllj komt haastí81íJk; houdt dar glJ hebt, opdar niènand ul{è
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Dan bèluigen r,r1j allen. die nièt
gezlèn, maar hart en huls voor het slagen
hebbèn opengesteld, onzen oprechten dànk,
gende samenwerklng. De Here zaf het UgeestelÍjke zegening.

op onkosten hebben
van deze Conferentie

voor ile zoo gèze-
vergelden in alle
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JAAROVERZ I CIÍT
(ÍDlt ís Het", 8e Jaargang, Decèmber 1930, no.6, b1.90-91)

, Snel vlledt de tijd daarheen, de gelegenheid in zijnstroom meesleepend, en weldra staan we Uil trét afscheid vÉn1930. Met een traan in het oog, met een lac-h om de llppen. zoostaan.we en z_ien terug op detè 365 dagen, aI naar gèiang hetjaar,droeve of 
. 
vreug_devolle herlnneringèn in ons achiergeiatenheeft. Maar nÍet slechts de herinnerlng is achtergeËIeven,

neen. waar !íe in dlt pinksterwerk met den leveoden cod te doenhebben; met den Christus, Die dezelfde is 1n aIle ààuwiqheid,oaar ste-Llen we ons een andere vraag, en weI: Wat hebben we
kunnen doen voor God, eD voor ale zaak-van Christus?
En dan zien we, dat er menige eeuwlgheidsvrucht riipte aan den
boom des levens, die geplanl was Éan deo stroàni'van tevendwater en vrucht gaf van maand tot maand.

wameer we zoo den wachttoreo des tljds beklimmen en eeokort overzlcht zuIIen geven, daar jammer -oenoeq p1661s.ri^1"
ons noodza-ak-t kort te zijn, dan kurinen we 

-met írËugde zeggànter eere cods: "Het. Evangelie, gelijk in de geheeÍe weréid.brengt vruchten voort ook onder ons',. KoI.l:6. -

^.- ,_I! verschil.le,nde gemeenten op Java; Batavla, Bandoeng.Unerlbon, Djokja, Semarang en andere, zoowef Europeesche a1sMaleische, mochten we eeÍl toename bespeuren, doch nlet slechtsiII d-e b_reedte openbaarde zlch het we-rk des ceestes, maar ook1n- de dlepte zagen we den geestelljken r,\rasalon déi finoerencods. Hlertoe heeft ook voor velen dé coaferentie lè nandoengmogen bijdragen. ze kregen meèr ltcht over het naadsbeslulÉGoos en daa-Lden af in de verborgene hèerlijkheid van hetkruls,
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_ Menlge ziel ontving ook dit Jaar den doop des Helligen
ceestes en een groot aantal broedérs en zuste;s lieten zich
doopen ln den dood van Chlistus.

Ook in tle Buitenbezittingèn breidt dit vuur zlch uit ènaIs dè ttjd alaar is en cod ons de gelegenheid schenkt. zulfen
we orls ook meer aan dezè verstrooiden kunneÍl wijden, door afen toe dienstrelzen te ondernemen naar de meór afgelegene
steden, maar waar reeals nu een aantal KÍnderen cods lereieldtezamenkomen. Zo ontvlngen we vreugdevolle berlchien -uIt
Àtjeh, Makasser, Menado, Àmbon en andere plaatsen, en het doetons genoegen te mogen zien. dat dit werk een werk des ceestes1s, dat nlèt aan eeÍr plaats gebonden ls.ÀIs bij zondèrheid. kunnen we meldtng maken vanfjtandjoer, de jonge gemeente, die eerst dit j aa-r ontstaan is,
maa.r_ een -goèd. getulgenis afwerpt, zoodat vele Chlnezen. aange-trokken door het Evangelie en de waarheid van cods woord zich
verheugen in Chrlstus, hun Zaligmaker.

De bijzondere attentie, die r,ie zeer waardeeren, van debroeders en zusters van Tjiandjoer, was de konst van een tlrin_tigtal naar Baodoeng. net de vèrjaardaq van Rev. Thiesse!. zegingen rs avonds met vreugde huiswaarts, jubeleÍrd inÀerlijkover het werk Gods, dat ze dien dag in Tj im;hi gezien haddeí.
Tj landl-oer zaI hoogstwaarschij nltj k de standplaats worden vanonze! broeder Th. Ihlèssen. Dè samenkomsteÀ zlJn zeer goed
bezocht,

Ook de uitbreiding van werkkrachten stelde ons ln degelegenheld een grooter veld te kunnen bestrijken en hoewefBr. Kfaver, Br, Bamberger en Br. Th. Thiessen ons met hunnehulpvaardlgheid zeer veel werk afnemen, komen we toch nog
krachten te kort en hebben handen te weinlg. van verschillendéplaatsen ontvlngen we weder dlt jaar aanvràgen, on ook daar tebeglnnen. Ook de ultbreiding van het blad en de toevoeglng vaneen Mafelschè edltle zijn noodzakelUk. t,lochteo ei dàaromjonge menschen zijn, dle overtuigd vaa èen coddelijke roeping,zlch voor dit werk zouden wlllèn geven, zoo kuníen ze-ziéhschriftelijk tot ons wènden, om mogelilk later 1Ir opleidlng te
komen.

_De Bijbefschool tè Tj imindi is ook voorult gegaan. Hetaantal bezoekers is reeds verlnèerderd en de geest-onder dezebroeders is een ware plnkstergeest. zeer nuttile en praktische
onderwerpen werden tot dusver behandeld-, zoàa1s: DeDrleeenigheid cods; Het algeheele raadsbesluit cods; DeBtjbel. cods woord; Het Viervoudig Evangelie; en nu woralen
"Handellngen der Àpostefen', doorgenómen vóora1 met hèt oog ophet gemeente leven en het zendingÈwerk.
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schltterende wand-kaarten doen daarbij uítstekenden
dienst, vooral gezien de onkunde, dle ook vele christenèn
hebben, betreffende de geo-grafische ligging van de Bij belsche
plaatsen.

zoo zlen we het werk Gods in dlt voorbijgaand Jaar.
Tl.lden mogen verandere[, personen veroudèrèn. maar Gods werk
blijft in der eèuwl-gheld. Met een gerust en vreugdèvol hart
kunnen we dan ook starks van 1930 afscheid nemen, weteÍlale naar
ons bestè weten qewerkt te hebben en overtuigal zIJnde. dat
afle tekortkomlnqen onder de macht van het bloeal van chrlstus
zijn beslote[, daarbij toch steeds het getuigenis in ons
dragend:
"wij zijn onnutte dienstknèchten, want we hebbèn naar gedaan,
hetgeen we schuldig ware[ te doen".

Voor volgend jaar staat op het programma. indien God het
wif, de overkonst van nog een broeder uit Europa.

De Heer zij geprezen voor zijn groote genade. zí)n zegen
en ondoorgrondelijke Voorzienlgheid.

De Redactie ("Dit is Het')
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UIT DEN ARBEID

rrvan den Opgang der zon tot haren
Naam groot. zijn onder Heidènen',

(DÍt 1s Hét, 8e Jaargang, Januari 1931, no.7, b1.115-116)

ondergang zal Mil !

Maleachi 1:11.

Het doet ons groot genoegèn bij dè intrede van 1931 te
mogen constateeren, dat de zegenende hand cods. die ons zoodoor afles in ,t verleden heengèIeid heeft, ook rur weer op
ZiJn volk rust.

_Want julst in een zendiDgswerk. waar we aIs E1Ia,
Karmels hoogte betreden en een àntwoord moeten qeven op degroote vraag: ,,Welke is de ware God?,,, de afgoàen van hetanimistische volk, of den levenden Christus der Christenen,daar 1s zoo noodig, dat cod zelf door het vuur ales ceestes.het _vuur van Pinksteren, antwoordt. En coddank, we mogen heidagelljks beleven, dat Jehova de Eenlge God is. De dlenst aanhet geheelde altaar is dan een vreugdedienst, de strijd eenovèr\dinnlng, het werk ter eere cods.

zoo mochten we ook nog Ínet (èrstmis zeèr gezegeode
sarnenkomsten in de tegeneroordigheid des Heeren belevèD,EerI n-ieuwe openbaring van het mysterlè Gods Í,lerden wedeelachtlg. Vooraf voor de l..taIelschè broeders en zusters 1sKerstfeest dit Jaar een vreugdefeest gèworden. Den tweeden
Kerstdag hadden we een biizondere sarnenkomst voo! hen èn zoo
kwameD ze van Bandoeng, Tj nahi, Soekaboemi en Tjiandjoer. Hetwas een Preanger-Conferentie, zouden we kunneD zeggen enhieraan was een doopgelegenheld verbonden. 33 Zielen -óaalden
af ln het water, naar in de geneenschap des doods van Christusen de ceest cods zweefde over hen. Èet was een waar Kerst_feest, oudèn -en Jofrgeo, wljzèn en eènvoudÍgen, aflen vereenlg-den zich om den Chrlstus. Onder hen waren- ve1en, die de ffeórfichamefijk wonderbaar genezen had.

zoo waren er twee onder de doopefingen, die eenlge jaren
geleden totaal krankzinnig waren èn dóor den tteei gézond
gemaakt waren,
, E.-.ra! een vreugde op hun gelaat te lezen, toen ook zi1
hun handteekening mochten zetten onder het volbrachte werk o-p
Gofgotha.
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Een oude vader, vaD Soekaboemi gekomen, stond met zljn
zilver-wltte haren als een oude patrlarch onder een geope[de
hemel en was zoo verheugd, dat hij dit in ztjn 75ste
Ievensj aar mocht ervaren. Met recht zou meo kunnen zeggen:
"Laat Uw knecht in vrede gaan, want hij heeft Uw heerlijkheid
aanschouwdrr .

zoo mochten we het finalum voor 1930 afsfuiten en ook
dezen nieuweÍt tUd zaI ons Gods zegen niet ontbreken. lndien
we maar getrouw 2ijn aan het ambt dat de verzoenlng predikt.
weliswaar zal dit Jaar ook voor ons werk ln hdie een beproe-
vingsjaar zljn, zooals h,e dat zlen in de geheele werefd en
allés- wat n1èt gegrond is op Krlbbe-Kruis-Kroon. zal wegval-
fen. naar is het dan niet voor oÍrs een troost te weten:
De Heer houdt de wan in zljnè hand; Hij za1 het aIles wel
maken en moet dan niet a1Ies tèn goede wèrken?"
Het kaf zal verbrand, maar de tarwe za1 gezameld liordèn. we
vragen daarom aan u aIIen ons door uwe voorbede te eri1Ièn bij-
staàn en door zulk handelen, zuft ook gij deel uitmaken van de
strijdende gemeente in deze verstrooide eilanden.
verdèr danken we aIIen, die ons vao het bultenland en ulL
lndle, materieel steunalen voor het blad en werk. De Heere zal
het gewis zegenen, voor Hem is het pennlngske der weduwe en de
glft de Konings niet verborgen.

zoo hetpen we allen dlrekt en indirekt mede, dat van den
Opgang der zon tot haren ondergang, van oost tot wè§t. des
Heeren Naam groot zal- zijn onder de Heldenen.
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UIT DEN ABBEID

Daar we met dit nummer weder een
wllJ-en we nog het één en aDder u1t den
we1 ln het bijzonder, wat de Heer ln het
19 31 gedaan heeft.

(Dit Is Het, 8e Jaargad8, Juni 1931, no.12, b1.203-204)

heeft de Heer ons geholpen". vooraf in ae àiUeia, ln de uit_wèrking van het Evangefie, mochten we op alfe gebled een ver_dleplng bespeuren. die het direkte gevolg ij van het vol-elndlngswerk des ceestes,
- want dit mogèn we nooit vergeten, dat we in *de ]aatste
dagenr' leven, in den eindtljd van-de bedeèIinq dès ceestes endat dè ceest cods met macht de Bru ids gemeen te - Í.iif klaar makenvoor den grooten dag der wederkomst van Chrlstus. wle dit ÀletzieL.zaL -slechts een oog hebben voor de uiterlijke ultbreiding
van het koninkrijk Gods, maar ziet niet de Iníerlijke wasdoí
èrvan.
Het blij ft dan slechts een wegen naar de ',quantlteit', en menvergeet de ',kwaltteit',. Het blijft dan slechts een vragen:frHoeveel zi)n er weer bijgekbmen; en nlet: ',Hoevàe1 weer
toegedaan tot den Heer?,, .
O, hoe gevaarlijk ts het toch voor het Zendingswèrk, waltlteerhet. wordt een "prosefietenj acht ! ,' Maar de tn;er.lljke groei,kent ook. een ulterlijkèn bloel en kunDen we ook mót vieugdezien, dat de Heer zielen heeft toegedaan zoowel in de euio_pèesche als Maleische gemeenten; en dat de qetrouwe kinderenG"qi,-9i." reeds -Langer in dit licht zijn, oplegroetd zijn metgoddelljken wasdom.

De werken cods, de handefingen des Heiligen ceestes, zoover ze voor ons naspeurbaar zijn geweest, zljn toch wondèr_baar. Hoe voorzlchtig heeft Hij oÀs zijn gen-ade ultgedeeld,
hoe machtlg heeft HiJ de sterken overweÍd tgÉ en hen van aIle'eagen z 1nn1g- gewe-Ld ', ontwapend hoe grootsch hèeft Htj dewijzen gevan_gen in hunne wtjsheid; hoe ]Íefelijk heeft Híj deteedere kindèren Cods gedàgen en hoe plotseling heeft-Htjdier,bre zielen uit ons mldden weggerukt.

J aargang afslulten,
arbeld vermelden, en
eerste haffj aar van

aIles welgedaan.
liefde ons affen

Ja,
Den Heer
betoond.

de Ueer heeft ook in dit halflaar
aanbiddend. roenen we Hem voor ZUn
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ook in de Buitenbezittingen gaat het werk steeds voort
en hoe kan het ook anders, als het koninkrijk cods qelljk ls
aan een zuurdeesem. die afles doortrekt.

Een stad op een berg kan niet verborgèr1 bfijven èn zoo
zien we dan ook, dat in Àtjeh, Medan. Makkaser. Menado. deplnksterstrafen den donkeren nacht der onkunde en onwetendheid
doorbreken. Ja, de Heer zegene vooral de kinderen cods, die
afleen staan op dè buitènposten, dat zij blijven in de
gef oofsgemeenschap met Chrlstus, dat zij getrouw hun Bijbel
lezen en hun gebeds-lèvèn niet verzaken, cewis, de Heer is
machtig en gewIllig, ook hen klaar te maken voor den dag
ZUDer verschijning en zijn ze ook noodgedwongen afgescheiden
van de qemeenschap der kindèren cods, innerlijk blijft het
band der liefde.

Zoo mogen we dan goèdsmoeds aan het einde van alezèn
achtsten jaargang de geestelijke balans opmaken en zien dat
alles klopt met cods woord. cod geve, dat het ook zoo zí)n
mag, wanneer hij komt en het klinkèn zal: "Gewogen, gewogen,
zeer Julst bevonden".

Eèn bede rest orls toch nog en wel op grond van het
woord, dat Jezus zoo terecht uitsprak:,De oogst is yrel groot, maar vieinig zijn de arbeiders,'; en
daaron wi1len we ons te meer vèreenigen voor Gods troon èn dèn
Heerè sÍneekeÍI, dat Hij arbéiders uitstoote in zijn oogst.

We danken den Heer, te mogen weten, dat het werk niet
ljde1 is io Hem, en dat codzelf hetgeen Hij begonnen heeft.
zaf voortzetten, ter eere van Zijn naam,

Daarloe geve Hij ook verdèr zijne genade.

J. Th. Jr.
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zoowel albèiders afs de arbeid, voorgangers en de
gemeenten, heeft Hij wonderfljk gehofpen.

ook in de jongere krlngen, zooals fjimahi. rjiandjoer en
soekaboemi, zien we meer en meer. hoe de Heer tot zijn recht
komt met ale gewonne[ zlèfèD en hen ook voor anderen, zooals
fanifieleden. ten zegen steft.

wanneer we dan ook het eerstvolgend doopfèest zu1Ièn
hebben, zuIIen er wealer velèn zijn. dle met vreugde hun hand-
teekening door den waterdoop willèn zettèn ondèr hèt vol-
brachte werk van Christus. velen werden lichaaÍnlijk genezen,
aqdereD werden gedoopt met Gods cèest en aflen zijn wachtend
op den komenden chrlstus.



GETUIGENISSEN

Daar we klnderen cods zijn gewordet heeft een ieder van
ons zeker eelt getuigenis hoe hij of zlj tot bekering was geko-
men, maar ook door wonderen, tekenen en genezingen openbaart
oIlze almachtlge cod Zich aan ons en hlervan kan een leder op
zUn eigen wij ze getuigen.

Getuigenissen zun er on God de Iof, eer en dank te brengeo en
ook ter versterking van ons geloof en dat van anderen.

Daarom zijn hier enige getu.igenissen opgenomen, enerzijds van
een broeder en zuster ult ons midden, maar andexzuds hebben
we ook enige wonderbare getuigenissen uit het tijdschrift ÍDit:
is Het" ln dlt boekwerk opgenonen.
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Getuigenis va,L zt. .fo vaD l[ossel:

Àls schoolneisje vao de nlddelbare school kwarn ik door
mUn oudere broer in aaÍrraking met de Pinksterbeweging.
De eerste samenkomst die ik rneenaaktè vond lk erg rumoerig;
mensen dle in vreemale talen spraken; die ',cIorie-Haffeluj a',
zeideni die huilden van vreugdè - God lovende en prijzende.
De geestelijke 1èlder (vader Thiessen) dle door ate rijen liep,
zijn handen op de mensen legde. voor hen bad en de Heer
smèekte naar ZiJn belofte, hen tè dopèn met de Heilige ceest.
Jè zag hoe ze door elkaar werden geschud en opeens in een
vrèemde taal sprakèn onder vreugdetranèn.
Dè schrlk van mijn leven! Toen vader Thlessen zijn hanalen op
mijn broer en Frèal Àrnold-Bik (vader van br. Erie) legde -voor heo bad - werden die twee grote mannen door elkaar
geschud - tegen de grond gègooid en begonnen cod te loven in
een vreemde taaI.
Het qras voor mij zeèr vreemd omdat ik het nog nooit 1n een
kerk zo iets had meegemaakt. Ik besloot de volgende keer niet
meer nee te gaan. Àls mijn broer eD schoonzuster ne vroegen om
weer naar zorn meeting te gaan. had ik al een smoès kIaar,n.I. dat Ik vèe1 huÍswerk had,
Echter, op een dag kwam heL verfangen ln mij om toch weer naar
zo'n meeting te gaan. Dit verlangen werd door de Heilige ceest
- Gods liefde en genade in mij gewerkt. want toèn ik de
samenkomst bUvJoonde zat naast me een neisje dat onder het
gebed in tongen sprak en in ,t Engels cod loofde en prees.

Na de dienst bleek uit een gesprek dat dat kind op de
fagere school zal, Ij,og nooÍt Engeis had geleerd en d1e taal
helenaal niet kende. Àan mijn andere zijde zat een meisje datin tongen zong, een taal die ik niet verstond, maar zó mooi
ingevallen net tongèngezangen door broeders en zusters.
Àl1es zo ordelijk erl fijn. Ik kwam helemaal onder de iDdruk.Je voelde dat je Je in relne heilige atmosfeer bevond. Die
meeting had zo in mijn hart gewerkt dat ik mijn broer om eenBlJbeI vroeg en mij wilde zeggen waar door -werking van de
Hel.lige ceest, deze víonderen en tekenen in cods woord staat,
HiJ 11et miJ ',Handel ingen,' lezen.
wonderbaar ! Toen vèrlangde ik steeds Gods woord tebeluisteren.
vader Thiessèn bracht het woord in afle eenvoud èI1 alleszuiver uit Gods woord. Trouwèns cods Woord werd bekrachtigddoor de Heilige ceest met wonderen en tekenen en mótprofetieen,
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Door cods. flefde - genade - zijo woord en de Hèilige Geesti{erden _w1j bekend - wèdergeboren en vervufd met de Heilige
Geest, dle gaven uitdeelde.
cods werk dat vader Thlessen deed werd zeer gezegend, Meer en
meer zielerr !Íerden toegevoegd tot de pinksterbeweóing. Jong en
oud - arn en rijk gaven zich aan de Heer! Maar -hod meer-ditPinksterlicht zich ultbreidde onder het vo1k. hoe vlnnigersatan te_ keer ging. Vader Thlessen had het niet gemakkefijk.Hij werd van aI het boze en gemene beschuldigd lwerk íansatans leugèns geestl; zo dat pó1ltie - justitié - zelfs de
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Oost-hdle er b1j te pas
kwamen. Meetlngs werden door rechercheurs btjgewoond-om vaàer
Thiessèn ' s doèn en faten na te gaan. íil vonden niets
_o[gerUnds; ook geen buitensporighedèn. willen xoningenWlfhelmlna werd ingeschakeld eo vader thiessén moest HàreMaj_est+t vragen dit pinksterwerk te mogen voortzetten.
God had in haar gewerkt en vader Thièssen kreeg haar vol1e
toesteruning cods opdracht te bllJven doen.
Satan is niet bij machte cods welk kapot te makeo.
En nu lag ik meemaken dat na 70 jaar cods werk noq bestaat ende Plnksterbeweging door de handen vaD vaaler Thiessen zichvers-preid heeft tot op alle eilanden van de rndische Àrchipel
De Heilige ceest blijft doorwerken tot zljn werk voltoold is.

God de Vader - cod dè- Zoon - cod de Heifigè ceest zijgeloofd - geprezen en gedankt dat de Drie Eenheid Gods onzé
Jonge broeders gaat gebruiken on dlt pinksterwerk voort tezetten.

Moge de Heer hun bfljven vervullen met dezljn. _opstandingskracht voor Hem en ziJo
arbeiden !

Uw zust.er in de Here

Jo van Mossel

Hei119e
gemeente

ceest on in
te blij ven
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Getui€lenls van br. 1I. IIoogh\Íitrke1:

Tn 1925 gingen twee dochters van de familie Wetters naar
Bandoeng en naakten daar een samenkomst mèè van een zeker
J. Thiessen, die evangelisaLl,e samenkomsten hleld in de
landraadzaal aldaar,
zij waren er zo door beindrukt van wat zjLj gezjLet èn gehoord
hadden dat z1j teruggekeerd in Batavia nu Jakarta hun ouders
voorslèlden om aleze evangelist uit te nodigen te hunnèr hulze
ook sanenkonsten te beleggen, wat ook gèbeurde.
Genoemde famifie waarvan de noealer een hartsvriendin was van
mijn moeder en de vader J arenlang hoofdwerktuigkufldlge was
geweest op het schip waarop mijn vader gezagvoèrder was,
nodigden ook rnijn moeder uit die een sanenkomst bijwoonde en
er zo voI vuur val] terugkeerde dat zij bfeef gaaIl en ook mij
haar jongste toen 14 Jarige zoon er ook toe bewoog.
A1 bij de eerste samènkomst was ik zo onder de indruk van de
dingen die ik hoorde en zag gebeuren dat ik in mijn kinder-
lijkheid tot de Heer bad :" Heer geef mij ook deze gave van de
Heillge Geèst". Ik befoofdè om het roken (waaraan ik verslaafd
Íras) èrvoo! op te geven.
En in zijn onbegrijpelijke Iièfde doopte Hij mij die dag mèt
ziln Gèèst èn ik sprak in tongen. Niet fang daarna werd ik mèt
iratèr gedoopt ( onderdompeling ) . De blijdschap die dit all-ès in
mij voorLbracht is onbeschrlj felij k afs ook de hongèr naar
cods woord. Met mij. waren een paar leeftijdgenotèn die op
dezelfde schoof zaten. zo jong afs wij waren brachten wlj onzè
bijbel mee naar school en gebruikten eIk vrij ogenblik oÍn erin
le fezen, De samenkomsten werden trouw door ons bezocht.
In Jakarta ontstond een bloeiendè gemèente en wij van 12 jaar
en ouder kregen bijbelstudie, wat e/ij noemdèn de jongensbond;
en dit ging door tot ik mijn einddiplona voor onderwijzer
behaafdè aan de Paedagogische niddelbare school.
Hièrna werd besloten on mij de hoofdakte in Nederfand te laten
hafen en kwamen wij in Haarlem te wonen.
ook hier gingen wij naar eèn Pinkstergeneente maar de sfeer en
al het andere was zo anders zo lauw dat ik ln domheid dè brui
gaf en zo verachterde. Dit duurde voort tot 1934.
Ik had door de malalse geèn kans eèn plaatslng tè krijgen
waarop mijn ouders beslotèn op dè bonnèvooi terug te keren,
daar ook de uitzeodirlg van leerkrachten naa! Indonesie was
stop gezet.
De draad met de gemeente waar lk was wedèrgèbore[ wèrd wèer
opgevat maar ook in rnijn leven was het vuur van dè èèrste
liefde er niet meer en ik werd meegezogen in de geneugten van
de wereld.

52



Toen brak de oorlog uit en om eèt] lang verhaal kort te naken,
de.Heer bracht mlj door ZIJn gerlcht -over mIJn ontrouvJ op deknleen en 1k bekeerde nlj tót Éem en zIJn ceeít b11es weea het
vuur aan (1950).
Intussen was het werk 1n fndonesle zeer ultgebreld en hadden
teeee zonen van tle hr. J. Thlessen (pa Thles;en zoals wtj hem
a1len- noemal-en ) 1n het voetspoor van hun vader ook het evinge-flsatle werk begon[en.
Een van hen -de Jongste, Henk geheten benaderde ntj en vroegmlj om mUn krachten ook aan dlt vrerk te wtjden en- hoewel t[mU er onwaardlg er voor vood, wlst hU ea mU toch toe te
bewegen. zo kwam 1k vta de bldstonden oóf In heit wèrk van deevangeLle predlklng ln ale verschlllende geneentèn dle warengevorÍnd zonder echter één van deze voorgangèr te z1ln.Ik -n1s ook druk met spreken voor de piotestantie JoagerenBond(P,J,C.) eo ale bonal voor evangellsatle dle in JaÉartaverschlllenale hulsgemeente[ had. Dlt glng zo door tot Soekarnopresldent r.eral,
Tljdens de oorlog was lk werkzaam blj de tnllchtlngendlenst en
werd- a1s ongewenst vreemalel"tng het 1anal ultgewezen- en zo ver-
trokken wIJ ln 195? naar Nederland.Ik glng met loalen schoenen omdat lk dacht ln den Haag ge_plaatst te r{oralen omdat mun zoo& dle eerder naar Nede}Iànal
was gezonalen voor stualle daar naar school glng.
Door al1erlel omstandlgheal_en (Ielding van Coa) verhulsde h1Jvan den Haag naar Àpeldoorn tèn - hulze vàn een famlllÉ
ZlnneÍners (br.en zr. van ale gemeente ln Jakarta).
En zo kwam lk ln Àpeldoorn terecht. BtJ lnformatle bIèek dater nog een famll1e wooÀde, ale Jongste zoon van ile fam.
Thlessen _alle ook evangeltst was géwoiden en ln nldden-Java,tljdens de Japanse bezettlng was overleden. Dat gezln bestonóulti moeder en 5 klnderen.De fam. zinnerners lestond ult:vader, moeder en twee dochters en mlJn gezln utt drte ]eden.Ik vroeg hen of zt1 ergens ln een gerneeÀte waren opgenomen,
Toen dll alet het geval was stè}de ik ze vooï een huls_
samenkomst te beleggen hetgeen gebeurale begln alec, 1957.
Op nijn voorstel een zaal te zóeken glngeÀ ze ln, en reeds ale
weèk .erop kregen wlj een zaal van- eèn bllJartclub van desocletelt vraarvan een neef van de hr. ztnnemeri kasteleln was,

Dat was het begln van de plnksterbeweglng In Àpelaloorn en
hoeereL er geen advertentle canpagne weri lehoudei kwamen ertoch mensen en groelde dat aantal tot SO a 60 man.
Precles kan lk het nlet zeggen daar 1k tegen een lealenbestand
was. ÀL ga!w. kregen we contact met anderè plnksterkrlngeo en
kwamen wtj tot een samenwerklngsverband met vUf groepen
waarvan er twee aI spoedlg afvlelen. De drle overgébleiren
gemeenten- werkten samen, hadden voorgangersrull en géregeltte
gezamelU ke allensten.
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Door drukke werkzaamhealen van br. Henk kreeg ik ook de zorg
over een huisgemeente in Utrecht ten huize van Zr. tucardl en
één in Àmsterdam ten huize van zr. Pieters.
ook in Arnhem víerd een gemeente gesticht ten huize van de fan'
earkmeyer die later ook samenkomÈten ging houde-n .i-n een zaal'
aanvantelijk wèrden de zondagmiddagdlensten geleid door mij '
Daarna hee?t br. H. Kuipers het voorgangersambt in Àrnhem van
mij overgenomen en zodoènde konden daar zoÍrdagochtendd iensten
gehouden worden.
ÉoeweI er nog steeds een goed contact bestaat met voornoemde
drie samenweikende gemeentén heb ik mij i.v.m. mijn leeftijat
èn drukke werkzaam[eden enigzins teruggetrokken. Tot zover
miJn verslag.

Hoogachtend: Br. W. Hooghwinkèf
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Getulgenls ult Surabaj a:

('Dit ls Hèt', le Jeergetrg, t Augusrus 1923, b1,36,37)2

Prljst cod !_ HIJ hèeft ook nlj op dèn r2den Àprt1 zljn groote
cenade geschottken, ett ook ovei mIl zlln Geest rlitqestórt.-wat dat zeggen ri1I, weet Hll all-een. HU d1e onÉe sebeden en
smeekbedèn afleen begrljpt en verhoort.-Ja, Iang bln aan ,t
zoeken _g_eweest en ln uefke antl-ChrlsteLlj ke stloomlngen lkverdwaald ben geweest weet ook EtJ alleen; tot lk elnal-euj k,door z-ljn groote cenade geletd, 1n aanraktng kwam net oízegeLièfde -Brs. en zrs., en HU ntj loen dutdèÍUk zUa werkenheeft $lllen toonen, waardoor tÈ dleper tn zí1n wérken ben
doorgetlrongen en H1J mU toelr dIe groöte cenadó heeft willen
scheDken.

- HalLeluj ah! O, wat een als nleuw-geboren wezen voelt menzlch, en wanneer de ceesl aler Waarheld getulgt ls 't aLs ttlrare een stroom alle ons meevoert. HaUelujah! O, kon 1k toch
maar meer_van zljn Llefde getulgen eo een ieder overtulgen va&zlln belofte ln Hand.2: 17.
Geloof en bl1Jf vertrouwen! Amen.

G. WUnen R1ems

Een getulgenis ult BandoeÀÍtt
('Dlt Is [.t., le Je.r8ang, I October 1923, !o.4, bI.66,67)

- wonaleren ! Och kom, dle bèstaan lnmers nlet meer, of het
zoualen daII de wonderen moeten zljn van het soorÈ, waarmee de
menschhelal nu al Jaren zoo overdadlg tiordt gezegend ln denvorn- vall valuta-sonderen, belastlng-wonderen vàn bU- enongeloof. Maar de nechten wo[deren, dIe, waarvan de éerstetuden van het Chrtstendom zoo rUkel1jk spreken, neen, dle
ironderen bestaan nlet neer. ze zlJn-doodi absàIuuÈ àoodtEn tgLe zou trouwens nog aan wonderen qelooven, wantalles wat op dat gebleal werd §eexposeerd, kon iruners dbor dewetenschap. de alrnachttge, naai het voetllcht worden gebrachten ten tooDgesteld als meer of nlnder vernuftlg ultfedachte
hum-bug !

En lk, och, 1k dacht er aI nlet analers over dan dat. deelder menschheld, dat zlchzelf verbaasd afvroegl
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"waarom vroeger dan wèI en nu [iet meer? Neen, dan hadden de
wonderen ook vroeger nlet bestaan, dan was alles Oostersche
beeldspraak wat er gezegd werd van dooden alie werden opgewèkt
en zleken dle werden genezen!

Beeldspraak beste menschen, afles beeldspraak, eo wat
a1s bewus daarvoor moest alienen. kwam onveranderlijk telkens
weer naar voren, n.1. dat. afs het waar was wat er stond ge-
schrèven en weI letter1ijk! waar, er daIr toch ook nog heden
ten dage wonderen mogelijk moesten zljn! En wie zag het met
eigen oogen, dat zieken werdè! genezen en lammen hun krukken
we9!\,1erpe[, zonder dat er mèdlsche hulp was verstrekt, a1 was
't dan ook slechts dle van eeo kwakzalver!

"Laat mij ,t zien en ik zaf 't gefovèn! cenees mijn
vrouw, voor wie nog slèchts de troost bestond van. zoolang er
leven ls, is er hoop!"
En rt wonder geschiedde. even onverv.acht afs pfotseling, de
genezing kwam tot stand, zonder dokter, zonder kwakzafver,
zonder obat! Een genezing, zoo volkomen gefijk aan der woDder*
baarLUke genezingen uIt de eerste tiJden der Ch!istenheid,
dat Ik zag wat ik niet gedacht had ooit te zu11en zien en wel,
een wooaler !

Een joog lichaam, zoodanig gesfoopt door de we1 bèkende
Indlsche spruh'. dat hoop op herstel hier in Indie zoo goed aIs
buitengesloten was en voor vervoer naar Europa in dit Jaarge-tijde was 't gèstel reeds te veel verzwakt, werd aIs opslag
bevrUd van pljnen en de verschijnselen, kerynerkend voor dezè
gruwelijke ziekte, r,erden als weggestreken. ce[ezing!

Het uitgeteerde en aloor pljnen uitgeputte llchaam kreegrust. de geest nieuwe veerkracht en de hoop nieuwe voedseliwilt ge nog meer? Welnu, de genezing houdt nu leeds een halvè
naand gestadig aan. Het llchaam dat op karnemelk en vruchten-
sap_eet1 Jaar lang het bestaan had moetel rekken, verdraagt
reeds eenig vast voedsel, met gemak en met succes, en niemaÀd
neer dan de patleÍrte zelf Is er vast van overtuigd. dat derest slechts een kvJestie is vaD aansterken.

't za1 natuurlijk een ieder duidelljk zijn dat biJ zoo,n
klinkende genezing èen klinkende rekenin-g wel niet ontbrokenzal hebben. Trouwens, ,t is 't Í{e1 waard, zult ge zeggèA èD
daarmee zou ook ik volkomen accoord gaan. warè 't niet óàt vao
èen -"rekenl-ng', in den ons allèn welbekentlen vorm. hier geeo
sprake is. Hij, diè hier genezing bracht beschouwt ,tch
slechts als een werktuig in de hand tan Hem, die wonderen deeden......doet!
De- voorganger der pinkstèrbeweging te BaDdoeng zal U geen
rekenlng schrijven noch geld voor een genezlng -aannemen. HiJverrlcht slechts genezlngen in den naam van Hem. die zicÉ
openbaart op de wijzen a1s door l{emzelf aangegeven en voor eenieder op te slaan in het Boek.
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M€ar zoo goed als er staat geschreven .1n MtJn Naatn zult
9e_ zl-eken genezen enz'., evengoed wordt (slechtJ! ) gevraagalgeIoof ln dat, zljn woord!. van hen of haar, dle 2tcn ón
gènezlng tot Hem wendt.

cebeal eo Geloof belde gaven genezlng 1n een voor mU
hopeloos geval en wel opslag. Geeo druppel hedlcun werd meei
lngenomen,

Isrt wonder, dat lk overtutgal bèn dat er nog wonaleren
geschleden!

obj e-c-tlef mogellJk heb 1k getracht, met terziJdestelllng van -alles wat op reclane zou gel1jken, te zeggen iatlk te zeggen had .
Jarurer, dat Ik ln dtt schrljven er tevens op noetwljzen, alat door deo Heer Thlessen, voorganger aler pl;kster-

beweglng alhler, voor zUn genezlngen geèn iekentngen vrorden
gepasseerd, noch tegen 'vrtj alan wel tegèn ,,vast' ta;tef (n,1.
f 2-50,- per genezlng ) als ztellge lastèr trachtte lndertljd,te aloen geloove[.

Onze overgroote dankbaarheld zal zLc}f, een leder kunnen
iodenken naar daarovèr e,tl tk hler zwUgen. Ik wllde slechtsgetulgen van het ,Wonaler,, dat aan ons 1È- geschled, En wle alslk getuige was van een dergeluke fe1È, àlsmede van de ult-stortlngen van den Helllgen Ceest io den vorn van vlsloenen en
tongen, za1 met mlj zeggen:iJa, DIT is het..

w, Bekker
Lembaogneg 28.
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Hoe lk tot niJn IIelland kwam I

("Dít is Eet", re jaargan8, I NoveBber 1923, no.5, bL.17-79»

Mijn intrede io Indiè begon met een z.g. FUIF, wat
beteekende, een zoo groot mogelijke hoeveelheid alcohollsche
dranken inzwelgen, daar[a mU afs eèn gek aanstellen, èn dan
volgenden dag niet in staat zljn eenig werk goed te ver-
richten! De Naam van cod knam noolt over miin lippen, dan in
een vloek! Bij de eerste fuif bleef het natuurlijk niet, want
na affoop van het dagelijksche werk bestond er voor mtj geen
pretttger uitspanning dan naar soos, bloscope enz te gaan.

Dit leven Ieidde ik hier in dè tlopen gèdureÀde ongeveer
21/2 )aar, totdat ik mèrkte, dat Ik "wat zenuwachtig" begon
te worden, en ook. dat ik al aardig wat schulden had; deze om-
standigheden vormden niet het minste bezwaar, om op den een-
maal ingesfagen weg voort te gaan.
Het spreèkt van zefve, daL mijn toestand steeds verergerde,
zoodat ik van ZENUWÀCHTTG-ZENUWZIEK werd, En toen eerst was ik
ten voIIe IN DE MÀCHr VÀN DEN DUÍVEL!!! Ik kreeg ZELFMOORD-
GEDÀCHTEN. stond zèLfs enkele nalèn OP HEr PUNT MIJN VOOR-
NEMENS UIT TE VOEREN, doch werd hièrvan alfeen teruggehouden
door de gedachte aan mijn lieve moeder! zoo sukkelde ik de
grootste ellende voort. totdat een dame. lid van de PINKSTER-
GEMEENTE in Bandoeng. mij aanraadde, eèDs een bijeenkonst van
genoemde geneente bij te wonen; ik antwoordde hierop, dat al
die BoMBÀSr mij toch nièt zou kunnen helpen, en zoo dacht ik
ook, totdat ik eindelljk voefde een STEUN, EEN BIJZONDERE
LIEFDE. Doodig te hebben. wifde ik niet KRÀNKZINNIG woralen.
En.... ik hèb lII die eenvoudiqe Landraadzaa]--"-_waar ik na lang
wij felen heènglng, GEVoNDEN, Éat rx zocttt t 'u"t, .uu, bovenall
ale heerlijk groote, niet te beschrijven LIEIDE van MIJN
IIEIIÀND. varl JEZUS CIIRISTUS, HÀLLELUJÀ! ! ! IIALLELUJÀ! ! !

Ik zou ieder wel van de daken in Bandoeng wiIIeÀ
toeroepen: ca tot die ltefde, tot alie heerlijke lieftle!!!

Na orgeveer twee maanden werd lk tè Soekabernang
gedoopt: Dat was een heerfijk noment, naar toen ik zondagavond
den 14 en October 1923 den DOOP DES HEILIGEN GEESTES ontving.
kon lk die HEERLIJKHETD. dle VREUGDE, ja ik kan geen woordèn
vlnden om mij goed uit te drukken,-niet dragen. Ik wilde maar
ZINGEN en JUICHEN, den gaÀschen nacht door. Ik kan met woorden
niet zeggen, wat ik voeldè; woorden zijn veel te KOUD!

Op het rnoment dat ik dèÍr Doop ontvingt. moest ik mij op
den grond werpen: heel Bandoeng had kunnea lnstorten of af-
branden,- ik zou het hèt niet gemerkt hebben, ik zou èr ook
nlets om gegeven hebben, want ik voefde, dat JEZUS blj mij
was i
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1k zag plotsellng een ontzaqlijk groot schltterend 1icht,
alsof mlllloenen electrlsche lampen boven mll brandden, en ik
was nlet meer in staat woorden ie vinden om halle1uj a of
glorle te roepen, en TOCH MOEST IK SPREKEN, IK MOEST,-Ínaar I'lÀT
lk sprak. weet lk niet,-ik MOEST zlngen, maar niet in mensche-
IlJke taa1, dle was te bekrompen,-wat 1k zong-ik weet het
nlèt! Ík had echter weI MIJN GEHEELE LEVEN in dien toestand
wlllèn BLUVEN! Ik kan nu NOOIT meer twij felen aan mUn lleven
Hel]and! Àan het einde van de EENE samenkomst verlang lk aI
naar de ÀNDERE, om weer in aanraklng te komen met den Geest
van coal, om weer dat Goddeltjke heerlljke zalige gevoel over
mij Le voelen komen t

Àan nlemanal en om niets ter werefd zou Ik die heerlijke
uren vJlllen afstaan.

En toen ik dten avond te bed lag, toen kwaÍn onstreeks
half twaatf JEzus in een lang wlt gewaad voor mijn bed staan
en strekte zegenend zijn armen over mU uit! wat moet toch de
1lefde van onzen Jezus geweldig z1jn, on lemand als nij zoorn
grooten heerlijken zegen te willen geveo ! !

O, Jezus, Iieve, lieve Heiland, Ik kan U niet genoeg
prljzen! neen, dat kan geen nènsch! Maar Ik zou een ieder
wlllen toeroepen! Nèèm zijnè liefde. zljne genade! het is ooK
voor u! ! !

Ik smeek U, o Heere! zeget\ onzen gellefden broeder
Thiessen vooral, die mij in de momenten van twijfel, voor deÍI
Doop des Heiligen ceestes, steeals weer op de groote liefde en
genade van U, Heere Jezus, wees.

Heere, zegen onze Plnkstergeneente hler 1n Bandoeng, ja
over ale gehele wereld! Halleluja! Jezus! Glorle. Hal1e1uja!
ÀMEN !

P.J. Klokkers
Sabangrteg 65. Bandoeng
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God zeEletrde ons hulsgezlD, HalleluJal
(,Dit ts Hetn, te jaarBang, 1 November 1923, no.5, b1. 91,92)

Uit groole dankbaarheld aan onzen lieven Heère Jèzus vJll
ik hier meÉedeè1ing doen van de groote zegeningen,. welke onze
ié.i "" Heiland zo'o fiefdevol en mild over mijn heele huis-
íàiin Àeert ultqestort. Àls ik er aan denk, hoe rijk eo heer-
iiir. tnu"" oos 

-feven is geworden. nu we onze[ Jezus hebben

"Àí"na." en Hèm met a]le -fiefde dienèn, dan begrijp tk nog
íi.t, ho. wij vroeger dezen heerl-ijken zegen en -]iefde van
ónrà" ièifu"a- hebberi kunnen ontberen. 't Is wonderbaar zooals
ànze lieve Jezus, zijn naam zij geprezen alaarvoor!!!, ons ln
,Ëéi r.àrte liia',.,it-ae duisteinis, waarin we nog voor kort.
fààia.". in zi-jn treerlijk lichL trok. we kenden onze Heer wel
àn *u..t ook íel godsdienstig opgevoed, maar. liat beteèkende
onze kennls van Èem toen, vergèleken bij thans? we zijn
*éix"ri:r Éerboren tot èen nieuw ]even. ttaIleluj a ! Eere zij 'l
iàÀr r r -N" behooren wij Hem toè met geheel ons hart tot in alle
eeuwigheld. Ànen! Hij is mijll en ik ben zljn!l!

we danken alles wat we nu hebben en zi1n aan onzen ge-
liefden broeder lhiessen. Iruners hij leidde ons dièper in Gods
woord in. De heerlijke dingen, die we door hem hebben leeren
kennen en smaken, daar wisten we vroeger niets van.

Daarom spreek ik hièr namens mijn heele huisge-zin- -deinnige bede uit, aat het onzen Heere Jezus, onze gellefden
vadei, moge behagen hem nog lang in ons midden -te -laten èn hern

te zegenen en tà feiden. opdat hij een goed herder voor ons
naq blijven! ! Àmen! ! !
taóat b-r. Thiessen ons metrt woord Gods had tngeleid en hlj
ons ontvankèfijk er voor wlst, sprak hij ons over den doop,
nlet den doop- door besprenkeling, maar de bijbelsche, door
onderdompelini. "Daarna, sprak hij, heeft de Heer noq veel
heerlijkàr diígen voor u, ïefke iÍ hoop dat gij allen moogt
ontvangen, n,1. dè doop des Heiligèn Geestès!"

fre waren allen -begeerig ei naar en zagen den eersten
Pinksterdag. den dag wwalop wil gedoopt zouden worden. relk-
halzend teóemoet. oien dag zullen wij nooit vergeten' De eene
zatigheld ío1gde op de anàer. ons heele huisgezin werd net éle

andeie broedeis en- zusters gedoopt. 's Àvonds hiefden we het
Heilig Àvondmaal en velen onzer, waarolder ook mijne huls-
genooien mochten behooren, ontvingen den Doo-p- des Geestès,
óforie voor onzen Heiland, duizend naaf Halfeluja! ! I Gèen
onzer kan precies \./èèrgeven. wat we gevoefden.
ceen woordèn kunnen 't uitdrukken. die heerlijkheid is niet tè
beschrijven; alles wat we er van kunnen zegÍgÍeÍr Is: 't is een
zalig [evoe]. indie[ 't nogèlijk e/as, daÍI zouden we we]-
willàn, dat die toestand ilÍuner voort kon duren.
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De neesten onzer kregen hevige schuddingen en begonnèn toen ln
tongen te praten. Wat wij alzoo zeiden, konden wlj zelf niet
verstaan.

-. . '!_ Ig gènoeg voor ons te weten. alat we ln groote
zallgheid den_ I{eer prezen in een taal, dte zijne coddóItjkeceest ons gaf uit tè spreken en die aIleen dóor Hern en-de
Engelen verstaan wordt.

Hoe ls Ita deze hèerlijke gebeurlenls ons Ievèn op sLagveranderd. waar vre ons vroeger ooodeloos verdiepten -in dónietlge aardsche zorgen, daar l-aten we nu a11eJ aan onze[lieven Jezus over. we verheugen ons elken dag opnieuw over denheerlljken zegeo, alien ere mochten ontvangén -en nog steèds
ontvangen. In één woord: ,t is heerlijk èè[-herboren mLnsch tezUn, Ha1le1uJa. Nu wij van Hem dit zalig en rustig levèn
hebben 

. 
o_ntvangen, nu -hopen wil a11een dat jezus zich óok nog

mag ontfermen over allen. dle Hen nog niet kennen en hebbei
aangenomen, nog 1s rt nlet te laat om tot Hem te gaan. cegeeft Hem zoo weinig en ge ontvangt zoo erg veel teruÉ. Draaltoch _niet laDger broeder en zustei; werpt uw lasten en zorgenaan de voetèn van Zijn kruls en werpt u in Zljne armeD, aanzl)n borst. Hij heeft immers u aIlen èven lief, ïaarom l{em dannog langer rnlskend en bedroefd, door u van Hern af te wenden.HU heeft lrnmers afles voor ons gedragen, o laat deze grooteIlefdedienst. die HIJ 't verforen mensàhdom heeft bewezeÀ tochnlet voor nlets geweest zijn. Haast u, vrant de tijd is nogmaar kort. Moge u onze bede bedeoken, u bekeèren e-n tot ueÀgaan, ÀnenH.

Dit stuk Ínoet lk onderteekenen op verzoek vaÍl: zuster R.Droop (mljne vrouw). broeder en zuster Rakers (mljne zwager enschoonzuster), br. J. wagenaar (de broeder van mijner vrouw;.brs. M. en c. Rakers en zs. J. Rakers (mijne nevén en nichíj
en T. Droop (nijne dochter).

- _Mogen wlj immer met onzen Heer in 't licht bltjven
waodefen en Hern ln aIIes trouw blljven. dlt is onze inÉigebede, Àmeo ! !

G. Droop
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Etndel l Jk Élevonden
('Dít is Hetí, le jaargaÍrg, 15 uei 1924, no.1l, br.150,151)

Rulm 7 maanden geleden, hoorde ik voor het eerst over ale

'r Pinkstergeneente " spreken, ovèr de wonderbare "beweging te
Bandoeng", dle thaEs geheel weftevreden in beroering heeft
gebracht. Toen een Pinksterzuster van Banaloeng Ínij het één en
ander vertelde van "de wonderbare tongèntaal en tongenzang
(gfossolalie), van de helflge profetieen, hemefsche visioenèn,
goddelijke boodschappen en merkwaardige genezingen'r, was nijn
oordeel over dezè dingèn dadelijk gève1d: suggestie, auto-
suqgèstiè, telepathie, werking van het ondèrbèwustzij n,
hypnose, spiritisme, mèsnèrisme. somnambulisne. otto-ottoisme,
eiz, etz I Grootè vroorden. die ieder mensch (vooral degene, die
graag wil doorgaan voor een ontwikkeld individu en aangezien
wil worden voor een persoon, dle rnaar af te goed "op de hoogte
is" van alle nysterieuse verschijnselen) o, zoo graag in den
mond neemt, om met een air van "voor-mij - is-totaliter-niets-
meer-onbekend, te trachteo zl,ln groote onkunde omtrent de
ceestesgaven, bedoeld in den lsten brief van den Àpostè1
Paulus aan de corinthiers, hoofdstukkèn 12 en 14, te camou-

En wat is nu mijn vaste overtuiging, gellefden. nu bij
nadere kennismaking a.h.w. de schelfèn van mijn oogen zijn
weggevallen èn mljo vèrstaod (dank zlj de genade van christus )in staat ls gesteld om gèestefijke dlngen ook geestelijk te
onderschelden......?
weg met de zlch-zelf-bedrlegende canouffage van uw verstand !
Legt af uw neÍrschèIijke hoogmoèd èn eigèndunk om te trachten
iets coddelijks met behulp van z.g. wetenschappelu ke theo-
rieen te verklaren! werpt van u af, o geleerde philosofèn,
theosofen en Bij beI-criticosters en gij, navolgers van ijdefe
Ieerstellingen-verkondigers, uwe valsche schaamte om te er-
kennen, dat de wijsheid, vervat in Gods woord. de Bijbel.
meerder is dan af hetgeen hèt menscheluk verstanal door aflè
eeuwen heen gewrocht heeft. En dat het "Boek der boeken".
geschreven onder insplratl,e van dèÍr Helflgèn Geest. in
wijsheid en waarheld, a1lè vèrnuftige leerstellingeÍr, door de
grootste denkers der wereld uitgedacht en bij eenvergaard iII
lijvige boekdeelèn, verre overtreft! Bedenkt toch, dat de
coddelijke wljsheld èèrsl daar begint, waar de menschelijke
kennls ophoudt. en dat "het einde der wij sbegeerte is: te
weten. dat wlj gelooven moetenr'.

Bulgt liever uere hoofden diep ter aarde en belijdt uwe
totale onmacht, om het wezen en de intensiteit van het
coddelljk flcht met uwe, door onvolmaakt menschenverstanal
ultgedachte hypothesen, te bepafen en te verklaren!
En dan eerst zal Gode behagen, om u a11es te openbarèn, wat
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Hlj den kinderkens heeft geopenbaard, n.l. datgene, wat H1j
teíoren voor u, o geleerdén -en wijzen dezer wereld, steeds
verborgen heeft moeteo houden.

ó, mlJn innigste wensch Is. tlat glj allen datgene eens
moogt meemíken, wat nij op maandag, den 28sten Àp-ri] j.I.,
gedurende èen samenkomst van Plnkstermenschen te weftevreden,
overakoÍnèn ls.

Ievoren was. zooals voor vele menschen ln deze eèuÍ.', de
Bijbel" ook voor nij een Boèk. dat mèn ntet kan lezen, zonder
hei "gezontl verstand" geweld ann te doen. Hoe kan nen àls ont-
wikkeld mensch in deze verlichte eeuw, oog gelooven aan de
tallooze wonderen in alen BiJbel beschrevèn? Ik "geloofde" kort
tevoren wef, dat chrlstus, Gods zoon, a1s mensch gelncarneerd,
op aarde kwam on door zijn offerdood ale menschen weder net
ziln vader te verzoenen. u-aar hoe koud, hoe Ieeg, -hoe onreeel
waÉ dien zafigmaker, waarin ik toen geloofde! rk kon mij we1
"1nbeelalen". dàt Hij rlog steeds Dezelfde is gebfeven, maar hoe
miste lk de vaste overtuiging, dat HiJ de Helland is van alle
menschen, dle in Hem gefooven èn ook Ínij met zijn onelndig
teed're 1lèfde liefhèeft en bèschermt! Het heiIig Evangefie
van Jezus Christus had, op de wijze en in alen vorm zooafs het
wordt verkondigd in de huidige christelijke kerken met hare
dogna's, voor mij dan ook geen aanLrekkingskracht ! Hèt was
voór mlj een doode letteri èen mooie zedenfeer, gestoken in
een deftig. gladgèstreken gewaad ! Een vormgodsdienst met heel
moole feelstàIliÍrgen. doch zonder kracht. zonaler reafiteit!
was het dan te verwonderen, dat ik mijn heil zocht ln velerlei
phllosophische Leerstellingen. Spinoza, Kant, Schopenhauèr,
ittetsctrè {God beware nij nu voor zoo'n voorllchter der mensch-
held), Haeckel, Boelsche, Boedha, Laoh Tse, confucius,
Krisjnamoerti en nog vele andere genieen, die de r'rerelal heeft
voortgebracht, werdàn toen mijne afgoden, doch geen van aleze

" r.rereldleeraars " heeft Íntj volkomen kunnen bevredlgen.
Ten slotte wierp ik mij in de armen van ale Muzen der

Poesle en Muzlek, doch vond slechts hal-ve bevrediging. . . . . . ,
totdat op een voor mij gezegènden dag, de Pinkstergemeente,
onder leltllng van aler onvermoelalen Rev. J. Thiesse[, mii tot
het ware Llcht bracht. Einatelijk ! De Geest der waarheld, der
wilshetd en dèr oneindiq teed're Llèftle. werd mtj op 28 Àpril
j.i. geopenbaard ! HaIlèfuJ a christus, Eureka, ik heb u
gevonden, o, aIwUze Parakleet !

óank voor Uwe genade, o. verlosser! Dien dag za1 ik nlrnmer
verqeten, toèn èij. mijn dierb're HèI]and, Ínij geheel vervuf-
dèt met Uwe grènzelooze Llefde en Genaale, toen Ik in heillge
exLase voor U nederknielde en U prees in tonge[taaI en zang,
toen de Hemel zich voor het eerst voor mij opende en ik Uwe
helllge aanwezlgheid in mU voelde! Neen. het was geen ver-
beeldlng, geen alroom, maar heerlljke realitelL! Ha11e1uja,
Glorle Christus! victoria, vlctoria, vlctoria!

L- de Siso
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3n J.zus zëide to. hen I GÀ.t I*! in t qc[eel.
w€sld, p..diLt het Ev!Í!€li. aaí àll. lt..allrcn Die

s.leld Él È.bben cn g.doopr al zij., :al zslis wor.l.!l
oa!. di. ,ic. ,!l sctoofd hebbe!, z.l:vc.dshd soÍden.

E! dcger.n, di. srtooil zí!l.r ltcbben, zulten dcz€
tele.c, wó1scí: ií ivÍijnen nàam :ul.n ,ii-d{irèl.n
ritserpenr o€t lieuwe t'orgèÀ rdlen .ijsrr.ke., sl.!g€.
.u[6 !4 opr.d.!; cn àl is het, dèr rii i.k dood.liil§
,rlLtr it.inl€!, net zal !!n íiea s.hnde.r op lr.nlíe,r
,{ll.! rt d. haí.r Lgscn .r ,ij {ilq s&oÍd wo.der.

' Marl(us 16: lr-16.
De dii€ Loofdr{lt€o vosr i.dèr lti'd vaí God 'ij'll. lnr'.§ ve§.ld ho íd Gee.t.(Efcs. 5,18)

?. We.s b*id (Lscas 12, r0)
3. W..s heilig (r Pet.i I :16) .

Heilln!.kine - d. (m3a va! CLristÍs en d. D@p de
H.iliqe! Gests d.kt alls-



Maandbla4 gewijd aar de b.lansen vall Gods Ko.i*riik.
Getuigt inzoÍde.heid vafl de ritsbrring des ll€iliqeo Geestes

in deze dasen over de seheele serèld, en, prijsGodl sedeí
29 Maatt 1923 ook hier in Iídlë legonnen-

Het bevat persoonliike getÍígenissln over den doop des

Heiligen G€es.es. qenenflgen hier in l.dië en eld.rs
De,sen€n, die saarne dit blàd rorden wilie. lezen, vordt

verzocht dii dit oDmiadellijk tc neldefl.
Àbon eme.tspriis is pe. jaarg bii vooruitb€ta,ing I 5.-

voor het gtitenland t 6. -
Uitsa!'e vaa J. Thiessen 2e L;tsodaan 9 Bandoeng,

Ned. Indië
MeI: let.e e. wel biizonder op, dar dit weÍk e' dirttad

niat§.t€ doen hebben ,net den Bond van Evdnqeii*tie oí
met de Vredebode, Daaroo beleeld ver:ock alle gelder. o[
gifren, tot ondersteuaing van dit s,erk direkt aar Í'rj te

Àls oeo dir weflscht en €í een voldoend aaí.al abo,né's

ziin. kan het blad etke 14 dasen ve.scLiinan

I, THIESSR'N,

losse Nummers l0 ct.

B1i den ïirqever zijn ook lerk.iiitharir Orirel-' - canrl
f l5O.- tot en ncr f {25.-. Ér :ip oo htt oogerblik nog

e.nige ir vooÍàad.
3iníenkort zullen ook bii de! !irg.'.r !.rkrij\lbaaÍ ziií

eerr lrrderhunoel me' c hre P,r'.'.rl"d
de. war€n Plnkstergeest 'oeh.

V..de. vers.heideic brochr..s over :

Cebedsserezin{ - Ccestesdoop - 1'ongen

ÈroÍetleëa-Orenbaringer-Gezichte.
en een lljkl:chen Waterdoop.
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ar,nnlln *rrn1r,,ai,1,, ll,illlJt
ii,.,n. .\l- t).rrii- 1rn ,i r.li1lLri,l
r:,r ,Jr, ,nrl$r!-l rl,.r 1,,,!rlilr,
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i ) ri, !i.lll1n. l, ' 
Lu *$ ,l,r l!;.i

l,.ll l, r - r,rrr ltfl ,{:..1.' ( lrrjr
,,i(1. jiLri 1,,: ai|. ''r,ndl,drl
r, r.rr,r, r rl,;: l}ilr.l. ( lrri-l('
,J, Zilr! i. rli: V,!,r,!ldi.l,1 

'- 
!!.

r,., r'1(.111 ai. l,{.Biihl l.;eloo.
f i. ;i!.1-, r lt,irlii.lrt ni{t. l\'
l" i. | | rirr ,i,.2.LtLl, ,I,,n{,1,1
r i! ,ll r'ln!, , tr { rrri-l(: is ,lt ()r

\\.t -nlL,l llrtlli | triill .r!tr
,.Íi'.1r.. .fl\rrllo L.i,lar. ir loir
f,,ir lr I (l.l({'1 .llniriiitl

J, T,
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.i,1.rí in L i.\'!lir ru! r,,rl,,!
n!.[,ir1. \;'i ,.{]s \,j11!, rp riíl,l
in,r\, r!|d, lidr),-r. 1)1,k Yo.,. i'
sl,r1 ir.r Ix l dd lilollr ,)t*i.

1i l,ui ni,,i Í\rilx'r.i!i{.!irlrL
aili.tr !t, lf,r. 1li,, g. z' i n,l ,r,r
n.n. \nrlijn,J.. ti,in,,r: ur -riir
zrrl|.. rl*,.!!ri. Qn (l'r,!)i!! lrl
n.r.'ui 'rr r!,trf! n,r,i{ r,r,
rq ,r ,,,,i.,1,1 ri!,1 ,l:,( ll!ili!,,q,
ri,,.l. L il l.j.t),f k.ilr i| ,1,, r,,t

r, ,1.! ,1@t (ii's lllilig.n 1ir-lrs
i, dl+.r onr!!rg.),: r, ai I rlir
r., rLi. !, l,rè1.r ,l'r!. {ari rLr l1trr
1!.i' !!,. ;B,l(. .r dr!r oxtl,,l
r.rr'srlr Ll il, l,ir.lt,1 rr u,l Chrir'
r,:, (1,!r,l.r,1.,,! d.s sr1,rs l)(

rrir,! l! Irr(lrr. dtr nli 11.r, iL'
11.,,iiz,r,n lr !i,,!lli,l d6 11,Í{r.
,!,t llr,'r n. \'aril.lr, I i), rrqrst,.l
,i,,,.r 1tri..,i,{, lrt ,lu n. lirllo"
Lii ll, ]i, , .r rdn'l,lQ.Llni zii
i,1. 1 ,1j,.,, rrnl., k,tdqIn!lrati$
!, r'hr. rls zil z!,li l,i,Jn,,r ,1,r,
t', r r,j,. l.i"'lnl.:[' i61.ili]:r.r,.

l]l n1,ik.li.li ,r rh,rr'1" ir;rr l,i.j
lL,{ ,1. l,!ir!, orr J!! tl!.| .lfJ
ll(l i!'i i,.-1,.i 1,. !ir,*n a!l!rn-
!rr, rdlrf,lxn l,li d!n{.!. ,ln.
/i l, 1'!ri.rfr,ri n1n,.ur rr! an,l.nl
l.i, rr,!ai{,r:lnL!|dr. llu o!,,
r,,lr;n1. ilrl ;lfrr..li ( hri:ht.. lnlt
r,n)r l!ri ri. l,,Iiti,l.lr !od,ld,
lr,ir rl1, r,iirn :ru1 gil lirn
,1,,. Lil"ti, \r.,n,,: s,,rdrriar (1,.
/f r,,, rlli.... ,1,,nr !rl.lrr r..n.!(l
lri:i1 ,i 1iin.r1- 1! !1rlir1.!. !.r.
1i,IL!! r rl '1,, rr,l[.i:]o' \!u!t,,
ri,,!. ,!al ,1,, IIr.i l:, rt rLi.l zi, r, r
il,.ri. tl.t lit.,ll.ih. rl. rd,li,, v,r'-

,-r nrl):1,,,í,1,. l,rliol:! l.{.nu,1
:n:,1: i. r,li r. d|i ,1. }I.i, rlt,
,i,,.:.,, lrll znl rtninJr I

ajepoe Iilei 1913.

l, n :l;. r: ,)u,. ii.r'r.nÀ r?rr' n,.l
, llInl llxli, ,trrt!ir9L,í rl,i nr ,,,ri
:r ,|'t,rL r tr.i. l]. trl'ruil;!i!! mt!
'ri,0." l. ltlo,r: r,!.:ll) lr!. i*.i
idlfr i li ,l.rr , | ,r /. ,r.r.i., ,il-
!,,.iirr_ 1 r) 1,r'i7, \i, rrz,.rt !.,-1.
:,,{ r. ,1, rJ rid, li|r,lo(,r 1.,n,r,. iL.r
\ i.l nr i&r*irr lsi, .,, ,,r Lir,-
l,r. ir,Ír,ri! l,rn lird:ll,i,,r1.:
,1,:, ,l'rp ,ls ll.ilir., 11,r.1.. r,i
r1..lrl",ir.,!littr n,.rttrniit! i,,r.
,,.1.! ,rt {ar.,r 1r,., 1,.rl,lli] , frf
,l, r' 1 ,]n,\,!r. ,\"ii 1, rl,r,r trn ,.r,

l«,1,,,ir!iri r(,lil,r,, r'l.l ,1,, :i,{r.
ljrr,r,,r nr ,J, !l,ir.n ,!) 1,!i.1.
,rr'\' 1,,i/"1ill' ' r'!,1 .1, r! !!.1..
l]ir,ra',li{,r!1. i,,1. ,,f l, ;j.1!1nn
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'I)I T IS FI.]T 7

i \),-n \f 8,r:nr!-r\nndl)nlshn,l.
1,'! xli 1,i'lr:tririlr n,irr .h
. Jr.. i \:. ll. rrn.l .!rt.idrl. n,r!
1) 1,, 1 rr,r. !l ni! ,!,]i !d)r lr:! \,,,,
| [.lrt 1:i'. §r 109 §iÍ l]r i 1,. (r-
ri!,1i. \r.:r l,ii, !t I'ij t0, 1, ',
,.i1,1,.! ltldlldr. ,lr: ,1,, l1'd |.r1,
!ri,,'r1 z.u 1r. f,ir ni,-ri,,1r..

lr'lr!,i! !1,- lln,r,,ri \ri 1iji11)
ll.lli ir oi,. ri i,l:i.n: rn ,,.i:.i. *ti
!trrl"r!.iru l,rn ,a. }& rlijk ,t.ír
il,! al.i.i. ,l,a i,l],i rn,ir. tl,n
,:L,L lrljr, n li, l.nl, vàn dil 1. ztili

l).. .ir,,n,1.. {.,1,'i,l ,1,$r 1r,),1!
rl,i.:].. §ir! 1i. llllir.s,n ds ronr

7I

!i.j,,r .,, r! r lrdqr 7i.l{, i. rtr.!.I,1
no.r ,l.rr ,lrol, L1!. lr,a:r.i. Ii,'1
aàrlrrl 7i,lrd, llr1 di!,, (,,rls llri
1ir,r, ír.1st v..,1 r.,l.nt,l- §ai
tvrrlf. .r s-,.i tL,.' rolr riet
rn,l.,.s ,irÍ,r íL,n 1;d1 Ir'i.izdr. dtt
llij ,(n< or Jsli Znr, ,ll .É! loi

lier nlrlt .n! rnt«l $rrrrr.r onr
l oLr'l t! s.xn .,r (l.r inL.le!..D
n.*. .n .niN.r i. r.rllllrt trn
Zij, In!rl. e, soiadc; fi,I. dst
loh sij dic hà'rlijli" gàr.! no.El

d. l'!+ ir tlhdstris.
Itr. dr 2.. tr. GROUSIIEEK.

Ondërgetèokardè r.!khèrt.
lk §^s .rin' :l jr. lsns tijde"de,

oE reden nin zie.ktc
!r.n, \'.1!e §!j ,l§.r i. íio,ls rrij. .i,:
latun. doorDm.ltel



7

!

l\iir (ii, I xrrrl \fri. ,lNi) 1r,i
,rr/,i.lir ,i,r, ,,ri ibr,,!li! zl,l.
,,r!irrrrl.,|11 , l , r, r , n L i i l . l r ; r l 

'r 
r ,

.1,l,irs$ ,ltn'r L ,.ti r. \:Ln l, r,l.r r 1'l

il,1i! | llr ir. I! l, ilr ra1. I ti
,1,,r rol 1,1,1 \riq,!,lil. i,r.r 1,.f
r'Lill1r,L,,,i.t1.rd,,lrr]t^"r r1,

,rr,l|1, -, ,r. I §,r- nr ,11 rr
it r'sl,)r),!lir, l,,,lirn,l" i!! \,.1 rL rl
lril \.1 r'.iri,l,,i, rl,,.l, n,!rnl liik-
\r'ur ,1, r({li.j.iN..,r \, rhrlrllí. oI
ri(. |i.iirf! li\!xr .,r r(1,r' i!, [-.

Ili lul((n 1..i. 1\1r ,,,Nx,,,1,.rr

r'.i,\lrf. z.orlr! ;1, ln ,1. rrl,,tfl
1,,i{l qr.. !Nrr S,rrrnn! r, !Ml.

1r,ftr!irr rlrr.hliirjl,!r 2,,! Irlur n

lril zou ili z,,InJ'{rtIrrn ]rf1,1,.x.
rls ili nilt l.r1 !,lld1!) ,lri,r 7... ,rn
l)r.: llrof:lrr,li oLril}1,t A.l)!Ll: u:
rLlzi!( lu,l l,ir,ri f.ri.ll.n.

'ii{,! l,i.: llhi,,s..r' o\ frkÍ rr,.
|,!,,,1. jli ool ,l,,utrr rlal|ror,,r

llt l,tsl.n,1 torr d!:trolr, hii,l.
,llil,, il, trsl, :a|Í'ih)rrt. ,,I)
ll''l r,,ri!t'!\r.!n]., ll]'] rn!» L.l!!1..
t1,!.zi,rs r,, lnili l!{àfrl,,l, f.

(). 1,,r. 1tr{,1{,r'} Nr r$ ,llt l

Ílt r,(r,1,, o,r rillil:r 4.,,f r,,iln
li(h,,r,r .r!i,,i,qr, {Jt :iÍr!,,. !l:
ldr ,.n .l,11rií{,. rfrrlti,..

l)t.2,. h&l'r lfr(]]i irLli! a,,|,",1,1
1irtru,,, i,! lr,!,!inq. :t r.lir rl
r,rrjr. ,,r !,Lr!r r,'nr,,1 irrL!,.,:,ti1.

'l',*r, 7:rr il. ir {L r i:1i,,,. , , ,i

r,!1,1" .rLrtrrtrrL 7.r, i,l(rlrlir !r,,,i.
,1,,1 ili .!,i.j, l,:!1. roiri iir li,11i 1,,

,,.. ji1 , ,1,11. ilt ,!ir i,il ,1f Il r, r,1,!l
l" 1,,,',r. .. .ll ra1 ir ,lfr,. 7i,,,!li!l
\ri ,.L,l rnl !:!jr t,il xa-.

l)1, |2,.j',lrr r.\r1r,1 1l rl., l!'! ,,r-
,11.1,:jr lli - , i,{r- ÍrIL,r!,nIr,,,.

r)rT Í§ 1l!]1

à.

liir risiorn: ilr zns d.n tTl:ar jn nI
Ziij!, l,-r'li\hri,l, i.stu l,l door
,rn !r.,, rrl In.lr, rllroruld. vnn
,\,,r lxrlr !x i,rr rrij zeqscn'l! ícr

linthi.n rri r,]lll
vl:or |on,lorr (ln{! l.rs). i,,r\iil
lÍii r1r r..lrn rlr.rDrl lot rrii oF li('l;

..\.rlronrlij n\ir zrsi.r. ijr lrr.
,lL{r, rn all(r. ook (li. lit,l;n llrii
rrl,Ín lrl. ,lai Ilt lunridtt koni

l)! liri(1 js ,llL!r. rlal Ik lreldta

0. lLo. l,Fíijr klonk.n u: ilii.
Í!*l helore.ndr iroorllen!

ol) ni.lzelf,lon rla.ll 1rer1l il. sc'
h!.1 l,rnij.l !^n r,ijl] 0dr*seliik.
rijndr.

l:ln Irl tren{:n lll ili .r gcer lèsi
rrltr !rn. llalleluin!

1,.1. li'flR0f(iD - JltLa\IOIrT.

IhNLilr,li :ll 11,.i ll]::1.

lli rrijs (io,t r*» 1,, is,r'I ltil
lr' ,lin. ifrn' rr li.1il. I'ar !rijll I!11
;r,l.rn lL..l'1. \\'rnn,1r' il, t.r{s
,liJ'1, r':ir 'lr rl.irl. nu !xg,,r.\-r :l
.irr,!i ri '{1.I. Indr ili l,rrit(,r,1,.I
.r',{ii !n'r zi.i!. §0'i,1. n",lit1,. ILt!
ilt iÍ 1r1,. \i.!,!,llh,, r?rlidL,,iif
r, rl. 1r!rl11, 1,.z,(ln,rL,lu rli.i:rl
.r !Li or\ill, i,rrig !r!r ,l,rnirl,!rl
in r! i,1, !,r,(,1,,\riD,l,.rlhr! Ii1 liLt.,

" , , | , | , I I , I . , L I . I I a . I , .Iirri.i rrj.r r,)i

\f i |1. t!rr.ri!1 (trr"f. Ll",l
, r rr ,,,lil ,i, I !tL{,l- !!r \ rr,,s. ,irl
rl: r,,tr l,' I lir.i. ,rti xl',lsrl,.r. 1,1
.ri ,trnr l, !i{f 1,.lr.r il 1tr!t. rr..r,l
rrtr: r,u.lo,il, 

',1 
-J)rL,1.1. 1rl

ii1 l, /l.lr: i[ ]!,,,r-,r.1, -i,,.t.
t,,,:l ,ri, i !!ru,! r!.

l!.:\", riri|rll, ! |. llt,l,r:rti,tr,r,,,,
(l,il, ,l,ir llir ,ij ,i,, ,),,!.i ,,t, r,,1,
r,r,r ,1,, 1i,:,,!, ,1,,1r,. !,rr!r. n,lti,

12
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In Eij zeidë tot hen: Gaat h€en in
d€ geheele ivercld, Pr€dikt het

Evàllgelie aan alle Creatnren.

r1T r§ ir 1,r't

Marhns, 16:15.

l,il,,il".n Í,!iis oo,l!ons t.li11 is
| .ri,,{,r . ,i ,l, rL z,i,L I' l1,rr,l 1'rl

rl,.ri, i, !, n,,2 ,,. iit. ,r,L ,IIir.lr!
rir!, ror!,,t. llNl ,lrl,Ll1.7.: h{ 11

r!,r ,ll./,lr,i,, lirr.nl nli !,trr.lr- .

()rrr. Iro",11h ,r ,rrrl.r- l!'i,|,n
I,L,dr, lirir,!' ,,ll!r:".ifl,l ,r't ra
r'iililfri'1,!r l, !rrÀlfn. I)t ,1r'{r
iii !.rLl.,,ii :r.n \.r,1,r1 l).r,i'hl,lror
,,r,r,.r-.r |1 :r ,irJ, j,rnr'1rrr,,.n
f,.l.i- ( o'll 1h1 rx!1nl i-.1("lr r,'r-
r!.(r,l.r,l. \i'ir. r.n rl,rcn L ui
r,1,,, ,1i,, nr h{r,'rl -n s1,b,,lr1
,,!1 \11.r. r1,18frJ 11. ll,ili!.

(ll,,r, . li: I ,,\trij zijr dàn nter Hen
hegaàven, doo. dën dolp i den
rtood, opdat, getijkenijs Chnstu§
uil, de doodetr opeèweLt is tot h€er-
lijkhèid de3 Vad€rs- alzoo ook wii
in nieuliigheid des ieveN \À1àÍde'

len zord€n-" Ílor onz,'. iirlsir..
\1,Íii !1|rg.1,l rfrl J{t doo]] ds
lr.r-1r:" Ilnll,lrLjN I (r)h !"rblli,l,r'
\i.i ons, {ln1 t. tii(1,,ri.it.i e,ri {.
l,.gcllnr'i,l .rorrlt 9,,A.!fn, o,,! ftri
)i.r il!nnr,lir \':ra Jrrlrs ('irrislnl
nrli,)il 1i, 1rrr.l1$. D'.tlrrl Jrnunri
1!)J:i ld,lrlr \'. hii,r Zon,hFi(nrooL.

Rnir, \'lrrlis ni,,l.r,.lr koh,r'
r'.ri!11,1 r Tinllufis lt'ti onr. l)('
l,i(l:i',rrltJr §.r(l, r s,AI bf,rí).h1,
lrin,l,,..n (:onr nr,l.. s.l)l.t](lLi iot
dtrl llrilan(i- Iln z.o lrn \i.i Íno]1.
,,!r ,l,r' \.rr, \.n J.zrs lri \rr-
lr..lj.iln,n l,n drl 11ii k(r,ri. \\'ii
!, !,r,l0r n,r. ,hr ooil te lor.rt
(lir1 ,lr li|l lort is,n Jr2us siro.li{
1,Irs /irl k(nn .1, tràt,lf. l,ril
.,r: rhrrrrr \!rl(n rn !nfIi.r,,n
7!jr. ,1,!r. rui oju, |ràn(i \;n,lt ,)rl
1, rlrirL 1ll,! lild nitlo)l{nll.. Uil
i' r' ! lJ.ir,'ori.nl ..n{ o}i \'.}lr
1,. Lasrnt li!.(I"r. rr Zlrst.r!
l,i,la rri)r .rt:. ,,1\lni ,lnr l,i,,r etn

llii in 7ij,, ,.rioolr !,i{t(!1i,j1,1
I ,.i,1 r,rii lrilil, !,lr r i!,.

llrl i. n! ,rirr.1.r .r'r'.ir{r !,
1,"i,{r. rlir1 ili ltr.i.r! 1! z,r.lirr íràr
,1,,n lnr'l).ir! alr..i1.,n 1!'t IN'
f!. ..r !ro,,ir l\,llirg.,lrt,!t
,r1,,.,!rr r. rii.i lriornn l.rtll,i,'l'l
Il!.lr !lu i., rorr tr,iir l'.il:r.,1.!',1i
,1,':,r!,n rLil,)r1. lli.i ,,,ii d,,11r,
l1i,.n \l, i ,rrlrlrr! ilt l!'1 ,,.s,t rait
zli,L! l,.L,ll,,)\rr!,rln!,.rie llar!1,'
lir-,{ 1\{. +. llr lur,,id l,i.i,:(r,rr
t,.o:rr r1lzr orarrrgo r1, pa1,i,'r l,
-i llr!. \l krn iL !nr,lnl" lrn. drl
,1. \r"!g,1. ir !,i.iri l, ri o!,r\1,!'i1,
,lni llij (",! ri.uLr'r zang in :,,iiit
irr,nll lrdÍL gr,!,1. llii llrti'r rrr
r!rrl ofL \'.of\!x.rl: t,,i.lrr.. Zij,
\:!Ni,i la*n,n rr l,rjjTrnar. 1)\or'

lIii,l !l! ,t. §1,r1(r'l) . trt(l,i
!x]' Z'tjn ko:il)!r:rr, rti,iflHor t,lotrl.
rlr ll,ln.irl!

l,'. li. rrn (iHSSHl-.

t';i Lr\r !r iln'i.lïi lI'\'. \. Iilr
r.r(t'l \'olgl,nrlr:

{irlro.r,,1,!,r 7i.lr!l, rdn ,1, rr{rl)
.1,, r 'r,r h,,l Drangrliu i.lrr.ilil.n.
r,,rli,ldr sji I I J:r!I. Ilr'll .\r,rrrLtl]-
\i 11 ,,rràrrl.ri !si'rl!i n'l(')rlnr).
,,1 l!,1 rilx.ll t] li §.r,1,,r \rii jr"
l,.i,l u i..,rur. ,,1, Jrra. 1'rii:
(lo,ll lt', rli) tr,()n(lQlrirri \L|A,
,li,,r llii r,,r ors l,r'li lrlirrl.

'lirí \,. lri,rr lr§.r,ii,. \nr,,t r.
lrnl q, ini! í,,ri!lifi.l,,,1rn;nË.r.
r r,i. irlul \n. io',i1,hlJrl:,,lir1
r{,. !rxrt orr: rlr!! \r.t. zrr!làl §'
,rft Iii.v l .r §t1],r i,r,g.n 'lileu-

-r-"
't3



1' JAiE§ IN DE !!TT8TIE.
. atYl§!Ío.
(CètrlgErk t1a ór l!8§lsc}

,€ delirg).

nry. I€rnad uit LiÍcrpool. nt
in T.ma!A8oe.g gtitalion:]lerd.
di! rd jar.n j, rl.zc sr,Jdllijre b!
\resin8 sisal. z,èuilt rnij lrrt rolsetr-
,1. rlrik t.r ll&ttsitrg.

-a-lr íle a.eFn tjk. slmouin& door
son!.ia'n d.,,ToÍlrBbesesjrg",
daor ;rnl.rèn d. ..PilksterlFwF
Éin8," noa trn(teE de ..dlslr4iry
\rn (l!Í Spsdetr n€sr.'J s{,iesrrrl.
zi.h ook oÍtr .ràra uitspr.iru. znl
1.. ols.lrrijl u eekn nanllt ..se
l@Íild.'va" il.zèr rxi!ÍcaiDs !.a

ll.1 i: 1ot de!lk.r,.lÀ1 dr í,lfÍ-
*. à.t r.igeni. a.iikcl rÈns.t,t
n. í.ht€n. Ilez. LewelriJ,:a lroldt
do.r onÀg.one u. r.or s..ritiAlr
.,!niitrnde" rcMniasel.n vr.s:
z.ld, r..scl,ijn;ele!. ,li. à.1 o"d.r
srt.;drn van biii, iAl".. ant.r.
\lrialkins der Ch.istclilk( liok
.n jlnsl 1..*i1ie rs .lit lt«rndr
.n oolek.nrle. onlster e. lii d.
(1lris1(nijL. Xe* dik(ijls nf l{ij
11,1 o,.in.rl h.t ,ri\1'rè.t-r t'{r.
LinJ.. ;l r.r*t!.t't di'. 7,-lld, lio.k
lsdr onroonurdeliit rl! ,n1 nit

Illt i. nuNoo. n$nzrhliil dat
§ij, ,ii, i. ll<c r.$?ginc 7ii.. i!
stÉt ziil rls t'itru- !.hriift ..rlriil
l,.rid l( zijn tdt rc.àntkrr,lir§

oii ie bèpr@!e., oi èët gseltè
lijke elírrins nit tu ;, doen zlcn
tÍee toetsste$eB al d.sdelijl Íoor:
le. Éoe Èto.t leeBtèlti8 de b€s'e-

siry. %. Wàt i8 Ll.sr dlecl op Lel
leYe, en het tarakla' ren let itdt-
!;ilu. Ll3 oln b€regi"g de pt!.J
§.n ;lst rndeE@k kstr dooElaa!"
lug rij, op 't rliir-.t soo en, locà
niet li.htelijh rÍNorpqtr *orden,

ur ejscnt een open. e. ijk eí

Teruahlikkendè op 2;j, ?is!n er-
y&rinsu sm..ht sclir;jver nll detè
toltsst..n ad L leAAen. Ten ee6tè
ds'r. *&i ne ClrlGlijke lee. betrelt.
Ik denl, det het heter i$, dal i!
!.rde} in deL Ërsten peE ott
relt.if, lk hen rlnselrlnlan en YBa

n,in lrinrirlcnl Bl tol {el oreÍ

'&í;!a ial.!l' sài ik l 
'Àn 

{te
llsàn8eli$chr s€lië de. -1.glicDn-
ldr li.rk. relke riclttilA, z@s1§
nrln §..L de ahoie lee.itèllirsen
Íhr RofoBratir hrl.list- Ik l..€rde
oo\ ,le Nie.n$}. geloofsanikelet
un hDiie r'd.in ilè Pdstm sàn
JrruÉ {'}:risl..e zB) britelsevMn
§odi lerlerlijkt. Wal to({ e.ttér
séloofsà.likPlen rlsr eí T!*r,
1Ér .,1.§". ir no doo. lnir laléE
e'a&rirs dièrr rvr:rt.liikltei rM
,niigtr"rd(r &ls h.t rara in nij,e
z;et irsÉnBnd. §u. Jras *irle:
..§ànrc.r tle 0.,rsl der §aa.h.id
,nl sfkoli{ zijn. al Hij }{ij Fr-
n(.lijk.n Jol. 16 !s. ld Toon nu
a. H.iliF? crest tol lrij t§rjn in
n.z. ni.rsr !r!a.nl8. {&s .lit jllisl.
§st ]lij dced !oo! nij, Frarhed€D,

ë

sroot verk voo: d6 €oÈr,kàdil rrl ri! de toop, itra in . t!, r.t
§«llsn *o!rt§. ,.elabédiiltid .o. irE*". È

Br. .n Zr. Ir. cn C. L. rm€ 3 vÀ. 15. Spmtcid. over.6€
;;;;d#" .r'rin!!!! 16rÈ!e&i!l.lt&r:ii.

l0 tlt l§ f,§?
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l) I'l' 1 s 11liT II

fa! i''i1,1lrri,, r.l -n r.11r{ri.i:rr.
l.\'tl:.i. ri,,: l,.r.r!1 I ',,ir, . .'i
rir l irt r.'.n. iirl l','r ) r- ,.!L ot.r.
q.ldigerd f.ii r,,1 ,,i| ir L .i.
eoriheiC !'an Clristlis. ,i.lr i! ".r.:r:rnd L'!t Zijr v.rzo.read srervsn
ialr hei Kr.llis.

il,!)r.1,rt hri,rN,, , ri,', ,r,lli''.tl:.
lQ,. l1', ,ii(1, 'lr Ilfill!, í;,.:i.lii
ir r,i!r r',-, ],t..lr ir!;,1i. llr
sr,('riJ . I ,r'r:l.rli ,1 , 1,,'i.r,,!1 ':;1,'
J.r!. i. r,,i lii,l: :rin. 11i-1lL,.it
,tir ,li. !"\!L.loF r, rxrri- 7,!r !.1i .1

,,jlr.'lrdla tl! jI ,"r l,jrr l,l1r,
,1. r'lrjr'liilr. li«],!iri...11,. ili ir.i
'l lirnirl.!1 ir'irz,{rt -1,!.

\\'trrtri:ni (iol. Z,i,r !rr l,.v,,l

ldi,r z,nk .4 ii,.l'1.. §.,t1, È
llràr. \lil | .,,,r.ir. ern.,t, ,1,'

Z|,ir. rir\\." Zrlk ,t! r:\$jn:r
tn.il ,{{,io!7iÈ ov.r$t !iir ili
.a, lluri',,- zin,.n,ii.ll ,tr
1le nl ilil.jilfdzrtt 1r l)r'!111.,'1
l)ttl[ slu,í,lr vorr |i sitill.iij

.'l..ll. ll jt,,.,.] ]l:

.. ....,,1: , ,,,r.' 1l ,,r r ,,.r 1..

r" 11 , 'i.' !'n

,.,.i..i.
1. , .:) ::r ,.. .. :|, ,, ! ,ii.,I,. !

. ,, . ., I r,ri l ,111i'

, ,i, ,r : i , :,L,i i, .i i, r. L ,!,,i!

r',,, -r,iri i. ,i, Ii,l_"ins"i:rr
,, r r ri.. , r. i,l ,r, rLr'.jr..il! (io'l
. ,.: ...,r ,r','r ,L,i: ll.,lrrLil
i ,-r , .., , ir iii i, :i, ,l :,, { l,,i

/. r"r ,rLN r. !rt
'I.,,.. ,,,,, i ,,,.r.r 'l.rri

,, ,it ,i ; rx, i.r, ,:r!.n-
I.,1,.,.i.,, :, l,.. ii',,'..,ir1 ili

' ,.1 ',. ,r, , ,, r,'irL,, I fl, ',!):r.r1 ï. I
,. .'. ,r. ., iiir',r :. /,jtr tlr',r ,('r,
1 .1 ,r ,li 1,,;l ir r:,li if\';
,,.'u,.. ,. U, ,,,-, I ,.1, ii, .11,. lr' I
,,.iIti,,r,..i;{, ,1. ,),', ,, r1,'r li'!rl i,

li., t,:,', lrLl ii, !i,l' !i':rl i'rL.
, i,l, irl t ,, I iL'. i, !'r'
i.' ),,,Liri, r, lf\lii l,r.l. l'r11
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17 DrT ts ltrir
zi.l l.' r.rlrriiren". iof",is,r lrint
hr zn.li nls sJillJl i.rlnltrLlrr
o, , de» §làven ('lrii!1r:: r1, r.rl«! -

,li§,r. 1tr zoo zir ilt ,!,1 \lr ,lr
lotls],0fur r.r \í,r':irl!,:1,. liro,l
dlrs.he} ot) r,ijl] |!,1. \r'r.r zil.
als rriism]1!t)rnl rlor l,ru z,jr
iliras{ í .! rl riljrl.ijrlr nnt
7oo z!È lltllrlt{ r{ l,ln:ht}$v..
11)i ('hrirlnr ,,1' l,l rl" ll,'nl(r{r,
n,i.rr 1,r,|(r |d l»{u|qri, l!,
gÈerh. !n, .,ro.r ] , 1 l.n,rL. ,]r1 r,
sln.l,1 vril. i. {inncl ,1,, rru.lil
Ziilpt ,1.t". 8r\ofl oolr ilt §.11
,lit c.nc lrtlrll Ls! st'ulrilr 1. ,j.ir
nl(t shlcrt {l|ri.ncn rr(l{i!izi$ri.

Yirc j.lr1,r, r óór ik in .l: 1'n,l
itcr-crsrin8 kwa,,, rrtrs iL (r nl
liciilel rorlegrnso'lilir"r Ín d.
Urg{rrthc Stlnrrlt(,li in vtrb}Li
n)el de Ruil.!lon(ls.ln, Z€Í,lir{:
na dcr Hèilig!Í 1l.r!t ,nt11rns!n
lc lÍrblren. h.\ïn{l ili clJt {.ti&l
all{le&. drijÍkmchl in ,rij k L.l'
hcn, §a:rr jL pLcilii,ro il. hn-
dins: Ilr l.vond Nij or ldl/nlltlrl
s.onn als ds lldrlisch! l,ro((l.l.n
n. 1. .de }icf(b 1.n Clirirlri drinsi
oDs". Itn z.o z,,A ili \1Íldorn:
due dinsen lrlt! §.rlrt íí! .! ,le

ïaltt l,ttnluà.

l. lni ,nn r{! ri,,rn1 lf i l nf"r,
,. j- ;rn) .,rnl. i! Iir ( 1n.1,!lu,:l
,r, ,rllr ( l rl.1f,r' r !n\1rr rlrlrk
laur \r"z,.n .! ,it.]l ,rn, ,rr,llrn
1,nn ,l, z, Í \,,,,,1(,rl,ir,!r 7.{fn.
( l,l!ir. J.t,Nr. Ii,&a. .\trrimli..
.\,,\.riltà.r i. NlJ,.h I,,n qr ilu
i1u, r-rar iir {.\r.".1 b.n. zijtr
,h!7,,rt,{,n 1i{riiL!l (luizrn,lclr
,..z.rj.r,L , !i ,iq \r.ndcrl,.rhn

hLI. ;.lr.rl. Ii,,rLij.!.:l,nrl.nis.
I, n rllr! 1ir,l.. \rxrr ,lr (;,!'st !ar,
1;otl l r ,lír,ih,,1«rr. ;,\,nls r,ij Jr
lionlltnin.tr trin l,r !nÍ1. rnn d.
2r 4x\'. ,1,, ln{^t.ilq\"ri!!. i! d,.
41,\1rri{, (1,, ('t'rri..til,'n, .lc T.
.tiràiir'ir\ri,sirg iri I.ln!,laud .n
N0Lld'lrn,l in ];í)S. Ir ri!.i!ni",,!
jn S.orllll,1 -- Qunk,t! in l.lrs+
laul. I lrq.rr)r"n. \l:rlrlersrrs er
lroràris.n, lnu!I.,.;,'!.r:r1. open
ii arkar zi,tr ,la iron,l(.r!. i..k"
rm. lentzirig,,r fr nitilorlinst.n
l.s lI,'ilig.l íir.st.s.

(\fordt Í!! rol§.1).

De sprÀ,ekkft€ t€ So€rabsja ér
Baitloeng.

I hol !!iA!r,h -\_urrrer Irilar,L
§;j de doo.hhil in So.r,l,i,.j, rn
loorïl {li. 1,r l}r!rkr.rs. )i.oil,
nooil Í-1,r1 |i,1 zoo i.tr rj.zi,{. §
h,rí,4 of si,lrc.ril. Ynon\Mr li(l
Ipelt íl, lonrlt{ .lei.lr.llil ootr
ovlr \r,1. r.diir.tr c.! nn{lrr li.i,l,
trrl j: :l.rnqrholn,Í id no n,il
li,{!r.. in,lit lrna

Kort€ tiieenzetti{g vàn niitr uit-
beda, {it de, Bontt ven

Ev&!ère§srtir.
(l, liik r,.l.r !\o ll.lnjid,rt ,]jn,

\'r. i! rr,t :t \J"i llr:ll lr,,rn;nr
r!,r,:tt,t r.n ,l! lldr, hrr l-)!{r
!.li-,r:, rr, ll \ rt ,|:i ,nx\rË
il ,.J'-lnt'n\:,7 xi L,,j\an
li,nllfi,r ilI;,r. \'{rfi'r Z. t.t,iar-
o]r ïn"!l:rlr!pr!lijli,,r,! ln+1,
!,&l nii,t rii,i,lir.n 1,x,n l. kri
no, snf. ,lil 1,r. Tlri(.srn .n i! (1.,
!,lilr,'1,,trs lnx,L,n,r. llai ,'il n,{L
!on,l ir rl! Ph ii.l,,.t!rtr.1 ni,. lrit
,1., l!,1r'lJi!i. d, ltij inirl.r,. t,,r
l,(. d,t lr'. l'hi,,isr ir ,1jl,.is.I §.a
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l)1't'Is li'f II

1,1r.,{san. !railhi .oh ruil{'f
lijh !n 7i,tr nirl nn.r inlxlu' nlt
lnÍ,rloelllnr u| nnda.n. r! hii
lLoolt., Ll.t ik on ook br. Vx l:
l,crh rlit zoLrrl.r,l(Í'n. l]l \o!d ir1

,1,,r Bo,1i nirt ln.er l)rïrrrligirrs
\oor rniilr 8r!slolijk(,r l,on51'' rn
ir nliiin l,,lt *à,. iL il ltlDs hr.lo
11,n, r1)ij ]rij .lt Pinltsn!3t'lIuii.
ran lc rlniiln. n,iir rrouv ook Ntr
,l!zf l)ri(,I liad ik. h !.rh,,{ oolt

nnt nijn st{oeldrs, ni.i !ra!' rl.
rr;.i,noc,lishcid ,,ir iJr dc srrkn-
korr:lln lrr (lèn Bo (l ic l.rnfr.
cn vroeg lclefonis.h alln d.n Ïoor
zlltor it] Buitenz.rg. íiaron Yàn

-\sbc(k om onih.Ilins íàn nrijn
rhhl {ls }'nningrtu{§tlr. th 

'ool'rl.. drt ik zrlls d.n scliijn tro.ti

' t( ,l,lon \ rrt ,1"n llond. n '1" rrr
r tr a ,icr Pinl: I'ts.nrr.rÍ. r,- \ il
lln voet . OP d r i. s.n rl rer-
zo.k ran d.n hi:cÍ Ïan -lslocft l)f
Ioofde ili. h.t arttr' \'Àn P.n in{
w{ster tc zLrllen btiiv"n $t rrl
ran lot (1. llgoneen. Ycrqrn.

rinE. s'olle oP ,l Yei zon Plàrls
lcbicr. llet \!.rd in de AIg. ver'
aadeting opmlijh door dcl1 1'oor-
;itt r n,rvëslisa, dat ik tods ern
nra&nd ieroEr rlijn otlsla{ la.l
rvillen aenre:r .n oP ,iil ïcíoek
gr\ÀJt hatl Lol di.n .l!jJ. T n I ll
l,È"ff dé h..r }lorLendrrk ir, ziin

nor nitu\Ye lerr is onisitàD. zoo

{Irjjft dclltrdis.Ie p.rs iltt nrlulf
Ían kelkeliike zijdo. v$n sonrniig'
con.nn n ns.l'rijltÈ kÍrn rÍ'n nict
xrlrrs \,,r§ti(llc», lra l rh rricls_

ièn ziin.r(t d.!1 lljjb.l .n s.csi.-
lijLe dinseu aÈLoc1 onleke.Íl nil'&r

De Pinksterbeweging in het licht van de

Kerkgeschiedenis.

-\ll,,rl.i irL di,'1r.!l ,11 \'r*1,'
l,!1,. Jr rriirr,!,,1;!Ir"i'l te
!tt!i.i1.,t.,ltii !h p..nin{nÍts1"r
,iftn N1t.(11r., orrrlrt rl .\lg'
\r r. , ,tjn {',,,-1 r. 'l:Lr l
l,,r .,', ,1, PrnL'n rL!' r r 'rtlr' l'1

r{ lr!i l}(shNr !.Lri tlrn I)on'l
I x,l,r z;iJr. arc.lril elna (4 tlrl
lrs,ri .h -ctltiut.n in, lr.]kr §rn)l

..1iií{i. ,1ot td1 !oo}l{'l Lt
**ra"ri"g "" 

! r nrinstrn! dde
lrll?]n,lrn ic ror.n rlrt ltrltr rrr"t
§1,r(t.n 1.ors.lcFn, §rtl niei qr'

llrml vrs!) llor nur' ucn 7ooil
|,\Lerinq iose nrtir' §.idr in.

lunli{ifu1ren] }k har dii nnn U.

OÍrï d. Iir.l.n, watrrolr tlt Ïfur
1rl1rl -\sh..k ah Voouittlr eltrnd,
$cllr. llden dLLiilelijk oor lrrrn i!
,1\ A1g. Y.rs. Íenl Àtrns.E.!c!.
q.cft dc ho.r Íloinrendijk fÍt!,00r
..n u$:tra verlrlxrins. TÍ.1 r.r
r.orderi njj. .r relen nrt rnij. nrt
}fl Beshrrr toi noa toe Drcl Eee
('lrlrcl \rooril d('e oÍ§'àre n'.de.l!.
TingPn rr Il7,lt" ft. hc{ Vin \-
l.À zsl ,d,t"r,,lf \o!r tlF7,'znnl'
oskoml'n. cn hocrt roe.ls een sirk
,'àor opn:,u,n jn de Y.dolrorlu nan
s,nro.lcn. alilrnls s.r(,lrl.

\lr.eninl ran l,non-

,ltr1 rcl.!. zoosensd,,,dc Cli.is1.!,,l1.
lotail l)linri uij! aoor d{:zt h.Nc-
qi q nit Íio,l gt,i{i,lt axu de sr,.'
i| rmorl. o| A('eitfiijk sdrj(d .n
onln! . ui (l.n li,il,rl

ttr llmrl(,1. 2. lt!'st nrerr 70(, dti
,1.lijk àllcs na diik: lr1er l)eke.rl
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DIA IS HIIT

,icl lor {lhristrs, Eo.dt g€dooÉ
ir lrlrr. .n srii,l,i (!ri ileÍ Il.
liLr^l. Z,,r ook itr ll${t,.i. s t.r §{
,n{it. f iliulrs to,rl. !.rhon(list
tui, { l'ri:tri..r zii. ,n-rac 11. smo
r. \on,l.Íer. rè kdi. !} F.n*in
«$. v,ril$, rld'Íi. fr nl: lfrviis,
!ar{ 

"ij zi,lr ,:ifulN in \Qlc.. .n
,loor tlc línilol,lrt<rirA ier -1tr!-
1.li,r onli n{lji zii tldt (t.íl' ,1,\
lr{ilila,rt li.e.l,*. (i.xm \ii Dr iD
]r.1 lruir !§n (lorrti,F. ltu,l.l. 11r.

f,'rn',lirs krilsi r.n risloer onr
lfi.N n, lÀnr I.r[L .n l1'lrn:
I,fllrt..(,k AÍ §,zirhr om ti.$rnn-
I'r.1rrr: *.ar. k!r,Í jr !,cl hris t,n
(ltnfiin\. re.kon,lisl jr! . n.,ri,r-
liorisi t hrjrln{, ?i.i sel.old arn

])k,§,inrs vilr d! Illili5 {i,{\t rl
.11., e, ,ii spr.l.n rr $..rrl.
rrL(rji, (nrl E*{,r !rrli.n,l.. .\ls
i.st-l,lll. l.{,1 t1,!,. ( Irintri. §r.
ni,, zii @li {,\h.i,i;n §rtc..

rló .j.!dr !r!rl ,i.n rrij in
,Tr..l. ll n'&rr 90r1tr., lí»ri ioar
Í11:.,?. \l!!lr rl r r2 ilitj1,,ldr or
..,x,,e1 lr, i.,rl riin{r Il.lliÍ {ra,.1
i!r,r.ar!l is d. door,,l', Il. í1.) orr
r0:J, líi,n'in. (d, zii srl!.Íiq
{rror.l.a \ f.L N..,. ,rs!r n ,ji.
In. 1.d rr.r,l.n 7li {!1.ítn i.
val.r. ,!,r'&Ir li!1 hnfui l,lr,1,.
ltn,l,,, .t, ,! ,ii ,",trN11,r,,! ,lj,
llcili!,,r Í1.,..i Ii! rli L:\rij-..r1
,r. \r. .i,r,ir.l 1 i,1. r)i,r,q, :r;i jr
\r.,rrrlf l.nt'n f! r,f,'i,.1',r'.r.

i l., ..rï,,r,lr! !!,lriil'.!lrl i:
r,,.1, rl]": .. 1r, r] 1,, I'1. rl: ,,1 ,,r
,r'r ,r!l.i:, -r!i, r ,,r.,r li,-1

lln rrr :r. rr r!, ri .nrj.-,.lrj,,,l.ii- l

t- ti,r 1r,r Jrr,. ..,. t,"!.r 1,,,
\ r,..r.1 ,,r,!rr.:',,,1:i Il, -1,-
.!,.1, .,r . I.r. r !,7,.1'1!j, .r,).
,i.1.,t Ii: i.Lr!.il

ll,x,rc! rÍij ..rni, est do Heitir!
li-f t!s,l..i !)i'.orri.rrt z.Esln br.
.1,,sstiius,li i,il.Ér,l.r (h.èform.
li,rk, nl: l.iliA Í.rkl*rr, d@r ik
&x)rrL{.i!. K,,.1 en ecD }ouv6§t Í6À
|.i fllri,rlarlisnt.:

ll; ,,.s1: \1i,, d"n lieilieÈ rnlit
jlrnt, r'ordr rlro. hrm dli*li'tq
r..Rl(!, ï,r!'k1 ir r.!o,l(. torL
geB! ,t ricl ,lnÍ. ,t(, 1:0. Ilrl l..ii
ll,nl,. ialrr.sil. tldra,nli. nn, n"n
Ii. (i-r:r onlrxrs"r |rlr).n, dit 1.,

,l,r. h.laig.a ilrtrx i,ol slFl.n in

'rrri,lt !.ng.n- a\rr,1. Geticht r
,),IIi ],ii. ,l ir zi.in lii1l \'!r'l nr{r
i",,f s::lx!ri, \ rrttgt{,rír)(li{l1 lÍa
r,r, xli ,'xt r.ljounl,.. I),.É.
2i,.1,1..,r \nnxlt.n n 1r'rr.r.j,. llch
'.i,,u.r ?or!l,l !.1I r,r'l i'rqt n
\.$rrl,ii,r liorn*r. \rínn r nn t ,1.
1,n,n,,,rljsli ( h.!:lr.n.n 7o. \'P-
r"Lilr'i, if!"tr,I, n \ar.n.

hr l,L l , I,lÍr,rÈr. t il,!d lij !o.r 't
rolL r{ lqi,!. n:uui! t,l.i ' rd.d-
,l', ,lJ: ni.,1 ri,nl ,ri Zijl .nY.mn
,1, rl ijlrlr,.ll l '.lLn1'lri:l il, 'r'!,1,. :ni.. rll.,r,r'n. r,x,r
. ,,Ii,,, -. .! r.l.,ri .i .t,t,,.rldl
lii!1,,.i,1 1Nr'l (llrrisr.ndonr.

\r,, Ircuaus l.z, n s ij. .t. lol
uH,i, l'11,1,.n d{r ll- (i{.1 oni

L'rlrn,t sr,r.li.! tr i r{{,f1,. i.n
r,! ,l(tr,r ,l,I tl{:1 aió,1.. r,oaL
l':!rln: sl\:Lli. \-ri{r z.{r trii. trL}.
'-n i! !u,. ,-, ri{ ni. .11, Aar,, ,l(r'
,È,rr,i1. ,:,, r,.7lfl,r,. .n ,L$t d,.Í
.;,..-r ri.rl. .r,...i..ii ,ii :n l,,aarn-
n,.r r.inliri!. *r.r,l(Ír ,llr l],,1

11 , ..,.j!, 'l,r n Lrí'llJt nUil'i,,r
,ii':,lr n,1 rli"ril,r, r,11, ,hrr!,
r ', ,,.i !i. .\l!;i, I 1,,! Uf,,.i"liil il

|r,i cr€gírius. ,:,{, !,in,l{ r,i,r.
, .f. .,,rr,lr [{.il|] ,ir1 lji.r ln,riI
,1. , 'rr 'r,.r, r' ,n rrfur,.r"r i. irrliik
!, -ifl1l ;,.r.,,-,. llii ,,r,.!,rit'lr,l,j
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l6 l) l't ls I Í t.t 't'

r!!,r, i^, § i!rinA,{, ltri,xal(l \!r'
,1.'L .1, l,,r 4rl.{'r.lil. rÉaIl,'
r,.,1i.,il. tn,i:. l,.l ól,li,n§!r, r.n
I I Ll,rlir!r, rrn ( lL*l!.. {\di.lo"
.li,J,i,.il ,1,. I rr..i,r!r!, ! g,Í.rni
${1, nl. !1n.4'

\ ,., rr!, ,,rzf .,!,!)in,r ;: 'li...r,r I 1".!rl t::lr llir rrr ziji,.i.i 1!
1,r,,r,,. ,Llii ijl ,,,It {'l,rinr! !ot.
!rr !rl,,n{r lLltil.
lr,!l nrl,,l.n,l,.. .t,nrl. rjj /:'
\.i l.lrl,1iJ! z,'tr,11 rr§11!"

|:,,

ErEZE 51 18 ]rJ :

Wordt nte. ffollken in l1iin. !!ll.Inr oee
)rcr, t(.,r Cee§tl str.k.rrl. order elhnile!
ar zinat liederen in ionqer èn ?§l11l])ringl
kerde &llen iijd oysr ,,Ile ding§] God en d,
ollze Eere Je,1rB Clristus. (Lr erlijt! nii

KOLLoSSENCEN 3: 10

Lë.* en venifl.lnl elkarnl.r rut psal.eu en l.'. .

toÍsen, prijzcn.ie d.r Hecr. nÉl a.ns.n,,l.rreid tn ,
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JOHANNES I5 CN I6

I 5 : I -8 De zoare wi ittstoh'l § Ik ben de rvare wijnsrok cn mijn Vader
^ - is de landman. z Elke rrnk aan Mii,
die geen vrucht draagt, neemt Hii weg, eí
elkc die wel vrucht draagt, snoeit Hii, opdat
zij meer vruchr dragc. 3 Gij zijr nu rcin om
het-woord, dat Ik tot u gesproken hcb ; blijft
in Mij, .gelijk Ik in u. 4 Evcnals de rank
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij
nic_t aan dc wjinstok blijfr, zo ook gij nier,
indien gii in Mij nier bliitt. 5 Ik bcn de
rr,'ij.nstok, gij zijt de ranken. §{rie in Mij
blijft, gelijk Ik in hem, dic draagt veei
vrucht, u ant zondcr Mij kunt giJ niets
doen. 6 rJ7ie in Mij niet blijft, is buitenge-
rvorpen als de rank cn is verdord, en men
verzamelt ze en werpt ze in het vuur en
zij worden verbrand. T Indien gii in Mij
blijft err mijn woorden in u bli jvèn, vraagt
rvat gij maar ',vilt, en het zal u geworden.
8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij
veel vrucht draagt en gij zult mijn discipe-
Ien ziin.


