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Y O U T H F O R C H R I S T
Vroolijk Christendom, blijde jeugd,

een stampvolle Zaal, opgewekte
liederen, * een geestdriftige stem-

ming. ... is het surrogaat of is het echt?
Enige weken geleden namen we een

geïllustreerd artikel op over de nieuwe
beweging, welke zich in Amerika heeft
baangebroken, en waardoor millioenen
jongeren zijn aangetrokken. We wilden
toen dit nieuwe niet zonder meet afwijzen,
maar uit de gegevens welke ons in dit
uit Amerika gezonden artikel ten dienste
stonden, moesten we toch. wel conclu-
deren, dat grote voorzichtigheid geboden
was, en dat deze beweging niet veel in-
houd zou hebben.

Sedertdien zijn de Amerikaanse pre-
dikers naar Nederland gekomen. In tal
van grote plaatsen werden gedurende
Zes weken grootse meetings georgani-
seerd, echt Amerikaans. De reclame, welke
er voor gemaakt werd, Was eenvoudig,
maar op den man af, en pakkend voor
de jeugd. De wijze, waarop de zalen
waren aangekleed, week af yan alles, wat
we op het terretfl van religie in ons land
gewoon zijn. Er was muziek en het
spandoek, dat op onze foto's -uit Amerika
ook de aandacht trok: „Jesus said: I
am the Way, the "Truth and the Life"
was uitgespannen tegen de achterwand.

Drie Amerikanen, ds. Spencer de Jong,
Douglas Fisher en Don de Vos waren in
de weer om de duizenden die bereikt
werden, te doordringen van hun bood-
schap, door middel van het gesproken
woord, de muzikale illustratie en de
meeslepende Zang. •

En iedere avond weerklonken de eeuwen
oude woorden, die telkens weer nieuw
zijn, van het Evangelie en .elke avond
opnieuw kwamen honderden naar voren,
die er van getuigenis wilden afleggen,
dat ze aan de tot hen gekomen roepstem
gehoor wilden geven.

Hoe inoefen we daartegenover
staan?

Naar aanleiding van wat we uit Amerika
hoorden en publiceerden, gevoelden we
ons moreel gedrongen om speciaal kennis

te nemen van de, manifestatie van deze
beweging in ons land, en we hebben de
beide slotsamen komsten in Utrecht bij-
gewoond en vervolgens met enkele comhé-
leden over de actie gesproken. Dat ons
artikel dus niet direct na de tournee
komt, werd veroorzaakt, door het feit,
dat we eerst de besprekingen met het
Nederlandse comité wilden. -hebben.
Hierdoor is echter ook het -voordeel
verkregen, dat we nu rustig en zonder

• onder de suggestie van de massabijeen-
komsten te zijn, deze zaak kunnen be-
handelen.

Voorop willen we stellen, dat als in
Amerika de samenkomsten zo ingericht
zijn als in Nederland, daarin niets is te
vinden, dat strijdig zou zijn met de tra-
dities van het Christendom. De methode,
waarop het Evangelie gepredikt wordt,
verschilt natuurlijk belangrijk bij de
werkwijze van de Kerk, maar in de
Evangelisatie worden altijd andere mid-
delen gebruikt dan in de officiële kerk-
diensten.

Maar- de doelstelling, zoowel als de
beginselverklaring of leerstelling, welke
beide werden afgedrukt in het Speciale
Youth for Christ-blad, dat tijdens de
tournee verspreid werd, zijn zodanig,
dat men als Christusbelijder daartegen
geen bezworen --kan hè t ben. De actie be-
oogt niet een nieuwe soort van Kerk te
forceren. De adressen van mensen die door
de boodschap getrokken werden, worden
doorgegeven aan de .Kerken waar deze
mensen krachtens geboorte, doop of
confessie thuis oehoren.

In de samenkomsten was het opmerkelijk
de bewogenheid, waarmee de Amerikanen
hun Kndin ̂ volbrachten. De wijze waarop
Spencer de Jong zijn boodschap er in
hamerde, de meeslepende wijze, waarop
Don de Vos zijn liederen zong, zoals
het prachtige lied: „Ik heb een vriend
gevonden . . .:" de pianomuziek van
Douglas Fisher, het getuigde alles van een
zeer intens doorleven van hun roeping.

Of het zal beklijven, hoevelen er blij-
vend voor het Evangelie gewonnen Zul-
len zijn, valt niet uit te maken. Dat is
ook niet te controleren op dit ogenblik,

maar dit staat vast, dat op die avonden
duizenden tegelijk zijn bereikt met de
prediking van het Evangelie, die anders
daardoor niet worden getrokken. Zaait
aan alle wateren, is hier toegepast en de
uitkomst van dat Zaaien moet worden
overgegeven aan Hem, Die uitzond tot
dit werk, den Koning der Kerk.

De beweging- in Amerika
In Amerika is de Youth for Christ-

Movement nauw verbonden aan de
Amerikaanse Nationale Associatie van
Evangeüschen. Hierin vinden zich de
Z-g. Fundamentalisten of Orthodoxen,
die deze organisatie hebben opgericht
als tegenhanger tegen de Federal Council
of Churches, welke als Amerikaanse
afdeling van de Wereldbond van Ker-
ken/met hoofdzetel Genève optreedt.
Omdat in Amerika de leiders van deze
Federal Council overwegend vrijzinnig
zijn, hebben de orthodoxe Protestanten
hun organisatie daarnaast opgericht.

De Youth for Christ Moveinent is
door persoonlijke banden nauw verbon-
den aan de Nationale Associatie van
Evangeüschen.

In Amerika bestaat een Christian
Businessmen Association, welker leden
de Youth for Christ Movement financieel
steunen.

De actie welke in Nederland werd
•gevoerd vormt een onderdeel van een
grootscheepse campagne welke door de
Youth for Christ beweging in Europa
gehouden wordt. De voorlieden van deze
beweging stellen zich tot taak om in
alle hinden in Europa de mensen met het
Evangelie te bereiken.

In ons land is een comité gevormd,
waarin personen zitting hebben uit ver-
schillende Protestantse kerkengroepen.

Wat zal er nu van blijven?

Nu is de grote vraag of deze actie welke
zo gloedvol werd ingezet, Zal blijven,
nu het is gekomen in handen van Holland-
se comiteleden. Zullen zij bet vermogen
hebben om dezelfde stuwkracht, hetzr'fde
dwingende vermogen te manifesten Is
de Amerikanen dat deden? Zullen ze
in staat zijn om op dezelfde of ongeveer
gelijke wijze, duizenden en duizenden
te trekken, en uit die duizenden dan
telkens weeraan honderden voor hun
boodschap te winnen?

Tot dusver is naar buiten daarvan niet
gebleken. Het comité is bezig de orga-
nisatie op te bouwen, maar gezien in het
licht van de doelstelling is het toch onbe-
grijpelijk, dat men de grote kans heeft
laten voorbijgaan om juist in de Advents-
tijd grote getuigenissamenkomsten te
beleggen, waardoor bij yoortduur de
aandacht op deze beweging gevestigd
zou zijn. -

Onze tijd heeft behoefte aan .mensen
die met volle overgave zich voor een
ideaal geven. En als dat ideaal dan nog •
is het eeuwigheidsbeginsel, dan moet
dat zeker er toe aandrijven om te werken,
dag en nacht, met inspanning Van alle
krachten, met een heilige brandende
ijver, omdat het gaat om Gods 7aak.

Geef de jeugd een ideaal en als dat het
ideaal is, dat tweeduizend jaar gelet'
gepredikt werd en dat alleen de vervullu-„
van het vervlakte mensenleven kan geven,
dan is dat ideaal waard, dat nieuwe werk-
wijze met Belangstelling tegemoet wordt
getreden, mits inderdaed op die wijze de
duizenden en honderdduizenden kunnen
worden bereikt*
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g E HE I M

' Verslag van een. bijeenkomst Van de "Youth' for Christ Move-
ment" in de Markthallen te Amersfoort op Zondag 1T October~ 1946 ,
des avonds om 8 uur»

De bijeenkomst werd bezocht door + 300 personen»
De avond werd geopend met het zingen van twee liederen door het
Ned. Herv. Koor. Daarna stelde een der leiders de op het podium
aanwezigen voor, t. w* Dr. de Jong (Am. ) t Wilson (Am.), Zijp (Ned.)
contactman Nederlandt-Amerika, Joh* de Heer, Douglas Pisher (̂ an. )
en Don ̂ èvas (Am. ) zangléider*

Na een gebed door Joh. de Heer volgde pianospel van Douglaf,
Fisher en za.ng van Don Devos (religieuse liederen met moderne be-
geleiding»

Daarna kwam Fisher aan het woord, met naast zich den tolk
Wilson, Hij zei, dat dit .de eerste keer was, dat hij iii Nederland
kwam, maar hij voelde zich verbonden met het Nederlandsche volk,
door het feit êtat zijn broer hier zoo gastvrij werd ontvangen* Hat1
bracht de groeten over van de Amerikaansche jeugd. Voorts sprak
hij over de machtige geestelijke opwekking, die bekend geworden i,-
onder deii naam' "Youth for Christ'% 'ontstaan in 1939-1940.
Hij zei o .m.:

"De jeugdappels, die Zaterdagsavonds gehouden worden, begon-
nen in New- York, Detroit, Philadelphia; ongeveer 30.000 menschen
komen dan bij elknar, zelfs éénmaal 70.000. De2e jeugdappelö zullexi
over de geheele wereld worden verspreid*

•Christus voor Jong Nederland, dat beteekent, .als het geen
surrogaat is, ookt Christus voor Jong Rusland, voor Jong Amerika,
voor Jong Indonesië, voor Jong Duitschland, voor Jong Japgn en zoo
maar door. Christus voor* de geheele wereld.

J. E. Hoover, hoofd van de politiemacht, heeft verklaard^ dat
de jeugdmisdaden dit jaar sterk verminderd zijrii Dit zou in hoofd-
zaak door den goeden irnvloed van "Youth for Christ" gekomen zijn."

Hierna kwamen een student uit Zeist, wiens naam niet bekend
is geworden en Map Doorman, wonende te Amersfoort, getuigenis af-
leggen voor het voetlicht, •

Zijp bedankte vervolgens de aanwezigen voor 'hun tegenwoordig-
heid. Den volgenden avond zou weer een bijeenkomst worden gehouden
en hij vroeg iedereen propagandist voor de beweging te worden. Er'
behoefden geen zorgen te zijn over de kosten, dae.r zou Amerika wel
voor zorgen* Reis- en verblijfkosten zouden in ieder geval door
Amerika vergoed worden» "Maar omdat we nog eergevoel hebben, zullen
we morgenavond een collecte houden", aldus 2ijp» Hierna ging' hij
voor- in het gebed, , -

Daarna bracht Don Devos een solo ten gehoore, waarna hij den
aanwezigen een En?elsch lied leerde'. .

Dr. de Jong hiel hierna een op een preek gelijkende rede-,
waarvan iedere zin vertaald werd door den tolk' Wilson. Het ohder»-
werp was "De melaatsohe jongeling", Marcus 1t 40 - 45*

Na zijn preek bad hij, Ila het gebed vroeg hij de aanwezigen,
die zich gedrongen gevoelden J&ich bij de' "Youth for Christ" aan te
sluiten hun rechterarm omhoosteken. + nieuwe leden. meldden .zich

_
Wilson sloot de bijeenkomst met ee'n gebed*
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schen komen dan bij elkaar,, zelfs éénmaal 70. 000. Deze jeugd-
appels zullen over de geheele wereld wordan verspreid.
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Dr. TORREY JOHNSON
Leider „YOUTH FOR 'CHRIST"

H E T ' W D E R
Youth tor Christ is a miracle. ...

„This is the Lord doing, and it is marvelous in
qur eyes (Matth. 21 : 42).

„The Youth For Christ Movement" die op het
oogenblik in duizenden steden van de Vereenigde
Staten en Canada, in verscheidene Zuid-Amerikaan-
sche landen, maar ook in andere werelddeelen een
geestelijke opwekking onder de jeugd heeft teweeg
gebracht, is op zichzelf een wonder, dat door nie-
mand wordt begrepen, Door andere jeugdbewegin-
gen worden dezelfde middelen toegepast en wordt
dezelfde boodschap gebracht, terwijl deze toch niet'
zooveel jonge menschen trekken en minder levens-
vatbaarheid blijken te bezitten.

Steeds weer wordt ons van verschillende kanten
de vraag gesteld: „Wat beweegt dat team van de

„Youth For Christ" toch eigenlijk om naar Neder-
land te komen?"
, „Is het kerkelijk jeugdwerk dan minder goed
georganiseerd?"

„Wab ziet u als Nederlander nu eigenlijk in
deze beweging?".

„Kan Amerika ons redden?"
Duizenden vragen! We hebben slechts één ant-

woord: „Kom en zie", De Geest van God werk!
onder de jeugd. En dat is het allerbelangrijkste!

Ongeveer 8 i 10 jaar geleden'zijn in verschil-
lende plaatsen in de U.S.A, samenkomsten ge-
organiseerd, even klein als vele samenkomsten,
die wij in de laatste jaren hebben meegemaakt.
In deze kleine samenkomsten in Amerika begon
G o ds Geest echter krachtig te werken; en .de
grootere toeloop kwam vanzelf.

De eerste g^oote samenkomst waarvan kan
worden gespreken, was in New York in Madison
Square Garden, waar twintig duizend menschen
bijesn waren. En dat is zoo doorgegaan.

Cp het oogenblik is door Amerikaansche kran-
ten' uitgemaakt, dat op Zaterdagavond p'l.m.
4,000,000 menschen naar de „Youth For Christ"
-leiders in samenkomsten en via de radio luisteren
en zoo met het Evangelie bekend worden.

Dit zijn nu alleen maar getallen, die in Amerika
misschien wel veel te zeggen hebben, maar die
ons Nederlanders nu eenmaal niet intimideeren.
Een klein volk munt nu eenmaal niet uit in ge-
tallen, maar wel graag in kracht.

Weet u nu wat de kracht van deze beweging is?
. En hiermede worden direct ook alle vragen be-

antwoord. De kracht hiervan is, dat hei gebed in
deze beweging op zijn waarde wordj geschat en
dat ze staat op het fundament van de door God
geïnspireerde Bijbel. Op deze stelling duldt men
in haar gelederen geen critiek. Daardoor kan de
Geest van God krachtig werken in de harten,
zoodat duizenden jonge menschen den weg tot
het Geluk gevonden hebben, Zonder eenige pro-
fetische allure te willen aannemen, meen ik toch
te moeten zeggen, dat; wanneer ons volk, kerke-
lijk en onkerkelijk, deze groote geestelijke waarde
opnieuw ontdekt en aanvaardt, dit een herge-
boorte zal beteekenen en de jeugd in het bijzon-
der een grooten zegen zal geven. Maar; „Wee u,
als we ons ieder persoonlijk en allen te samen
niet bekeeren."

DE REDACTEUR,



H O n i o G
l Sam. 14 : 296. „Ziet toch, hoe mijn

oogen verlicht zijn, omdat ik een weinig
van dezen honing gesmaakt heb."

Slechts zelden worden de handelwijzen en inzich-
ten van jongeren aan ouderen ten voorbeeld gesteld.
In den regel geldt het, dat de "jongeren de inzichten
der ouderen hebben te eerbiedigen. En er is ook
vaak goede reden voor om den raad der ouden niet
te verwerpen. Ze is met recht dikwijls vrucht van
rijpe levenservaring.

Maar niet altijd is het inzicht der ouderen juist.
In het verhaal over „den honing, die de oogen ver-
licht" waaraan wij ons opschrift ontleenen, had
„Vader" het zeer beslist mis, en wordt het geloof, de
durf en de ondernemingsmóed van den jongere tot
een voorbeeld gesteld.

"Wij vinden iets van deze geschiedenis in „The
Youth For Christ Movement", Sommige ouderen
halen de schouders op, schudden het hoofd, kijken
bedenkelijk, en mompelen misschien: „roekelooze
jeugd, onbezonnen en onervaren". En het is waar: wat
„The Youth For Christ Movement" in Amerika is
begonnen, is zeker in lijnrechten strijd met de tradi-
tioneele methoden" der Evangelieverkondiging, Zij
zoekt den vijand op, binnen zijn veste, De vijand, dat
zijn njet de menschen, maar dat is de groote tegen,
stander Gods, die er altijd op uit is om der men-
schen geluk te ontrooven. In schouwburgen, bios-
copen, danszalen en feestgebouwen dringt „The
Youth For Christ" binnen, om den geluksdrank, het
Levenswater aan te bieden, aan naar het ware geluk
dorstende jonge menschen, die zij juist-daar weet te
vinden. En nu mogen de ouderen lachen om-zooveel
overmoed en zooveel roekeloosheid, want „wat zuU
len deze.weinigen tegen zoovelen" en „het gevaar is
grooter dan dé beloofde winst", maar de jeugd gaat
haar gang. Zij zeggen het onomwonden: „wij wen-
schen de resultaten niet die ons voorgeslacht heeft
bereikt". En praat ge van Uw christendom: ,-;wij
wenschen ook. de'verdeeldheid niet, die er onder de
zoogenaamde Christenen heerscht", „Wij wenschen
geen, wereld, die zich Christelijk noemt, maar die in
haar wezen en in de door haar bereikte resultaten
door en door ON-ChristeKjk is". En nu moge de
oudere generatie zich in tradiotioneéle onlust bij deze
dingen neerleggen, de jongere generatie doet dit niet.
Bruischend als een! stroom, komt zij met al de kracht
die in haar is daar tegen op en zoekt zich andere
wegen. Zoo Tantstond „The Youth For Christ Move-
ment", die de jongeren opzoekt om hun te zeggen/ dat
niet-het christendom, maar alleen Christus kan hel-
pen. Die hét duidelijk aantoont, dat de wereld juist
daarom haar ondergang tegemoet holt, omdat zij met
al haar schijn-Christendom en hümanistisch-gehuichel
den Christus Zelf heeft verlaten. De zoozeer teleur-
gestelde jongeren worden door haar opgeroepen, Om
niet weer op menschen te bouwen, maar zich aan
Christus over te geven. Om nu te vertrouwen op Hem,
Die Zijn levensbloed gaf om onze schuld, te verzoenen.
Op Hem, den Zoon van God, Die gekomen is om ons
zondaren gelukkig te maken.

In „The Youth For Christ Movement" zijn in be-
ginsel de kerkmuren ondersteboven geloopen. Jonge
menschen uit verschillende kerken en kringen werken
in de -grootste harmonie te samen. En die saamwer-

jking smaakt goed, meer dan honing den mond. In
Gods kracht werd met Jonathansmoed en -bezieling
de vijand verslagen. Tienduizenden, honderdduizen-

den, ja millioenen jonge menschen werden bereikt.
In veler leven ging het Licht .weer gloren, En van
een ieder, die van dezen ,,honing" had geproefd, wer-
den de oogen verlicht, Al deze voor Christus gewon-
nen zielen werden, medewerkers. in den strijd. En er
was overvloed van „honing". Zoo groeide het enthou-
siasme en de bezieling, en rijpte het plan om ook de
jeugd in andere landen deelgenoot te maken van
deze nieuw ontdekte heerlijkheid. Zoo kwam „The
Youth .For Christ" nu ook in ons land, Wij heeten
haar hartelijk welkom.. Mogen velen van den honing
proeven, •

Honing is zoet, ' '
Amsterdam. • A, ZIJP,

Leider: LG.V.C, (Baptist).
•» , ; ' | _, '

AMERIKA - HOLLAND
Dat het Hollandsche hart blijft kloppen, ook wan-

neer reeds êenige geslachten in Amerika hebben
gewoond, is weer eens duidelijk gebleken, bij het ver-
trek van onze Amerikaansche Broeders naar Holland.
Er was een geweldige belangstelling voor de' af-
scheidssamenkomst. Met groote geestdrift en bezie-
ling werd het team uitgezonden naar „the old coun-(
try'^. Ten slotte zongen de Amerikanen zoo jjoed en
kwaad als hét ging in het Hollandsen:

„Geloof d zij God met diepst ontzag
Hij overlaadt ons dag bijlag
Met Zijne gunstbewijzen"

en wat er verder volgt in Psalm 68 : 10.
Neen, het Hollandsche bloed verloochent zich niet,

Dat bleek ook op het. moment toen de sprekers naar
Nederland afreisden, Middeji in den nacht,-'s nachts
om half een vertrok het vliegtuig, - waren er niettegen-
staande dit middernachtelijk uur,niet minder dan 1500
a 2000 personen op het vliegveld aanwezig om de
Broeders uitgeleide te doen. Het was een demonstra-
tie van de liefde voor het oude Vaderland, een
demonstratie ook van de begeerte. om de oude stam-.
verwanten het geluk deelachtig te doen worden, dat
zoovele van deze „Youth For' Christ" menschen reeds
bezitten. Tweeduizend menschen midden in den
nacht. Een der Autoriteiten van het vliegveld had
gezegd: „Wanneer de President van de Vereenigde
Staten vertrekt', is er niet zooveel belangstelling als
wij dezen nacht hebben gezien." Ja, er is nog liefde
voor het oude Vaderland, er is nog liefde voor het
brengen-van het verlossend en vrijmakend Evangelie
van onzen Heere Jezus Christus. Wij willen de Broe-
ders hier even hartelijk ontvangen, als hun daar uit-
geleide is gedaan. Hartelijk welkom Broeders en God
zegene Uw arbeid! A. ZIJP,

Veel en goede muziek!
onder leiding van
Dhr. D O U G L A S F I S H E R

Pittig zingen!!
, onder leiding van : '
Dhr. DON DE VOS

Korte toespraak
Rev. SPENCER DÉ J O N G
vertaling door Dhr. WILSON

In enkele plaatsen medewerking
Zangkoren en Muziekcorpsen



burn the ca n die
atboHiends"

Eén'leven slechts, een leven hier beneden,
Eén leven slechts, en dat gaat ras voorbij.
Eén leven slechts, met al zijn schoone kansen,
Eén leven slechts; dat leven Heer, vraagt-gij.

• Welke dwaas zal zóó een kaars gebruiken?
B En toch zijn er die met hun levenskaars zoo roe-
keloos omgaan.

'k Denk aan dat kantoormeisje, dat eiken Maan.
dagmorgen met donkere randen onder haar oogefl
aan 't werk gaat. Ze heeft tot diep in den nacht ge-
danst en pret gemaakt. Waar is anders- de Zondag-
avond voor? . ' .

'k Denk aan dien officier, die 't me zelf gezegd
heeft: „Dat borrelen wordt m'n ondergang". En toch
doet hij het telkens weer.

'k Denk aan dien jongen, die met de politie in
aanraking kwam, omdat hij allerlei duistere practij-
ken moest onderhouden, om aan zijn afgod, de
cigaret zijn reukoffer te kunnen brengen,

'k Denk aan die jonge vrouw, die haar huwelijks-
geluk bezig is te vergooien, omdat ze zoo belust is
op een gemakkelijk leven, mooie kleeren en een
vleiende tong.

'k Denk aan
Hoe is het met uw levenskaars? Brandt die ook

aan beide einden? Hoe gebruikt U het door God ge-
geven leven?

Weet, dat de kaars straks geheel is opgebruikt.
Is het licht ervan een zegen geweest, of was uw leven
vergeef sch?

mm. 18 8

C

AGENDA VAN DE DOOR „YOUTH FOR CHRIST"
TE HOUDEN SAMENKOMSTEN.

1 October 's avonds 8 uur: Haarlem

2 „ ,, g
Jacobstraat 6,

„ ,, ^g M Haarlem
Jacobstraat 6.

3 „ i, 8 ,, Amsterdam
Concertgebouw.

4 „ „ 8 „ Amsterdam
Krasnapolsky.

~6 , „ ,, 8 „ Amersfoort
(Markthal).

'7 < i „ 8 .„ Hilversum
8 „ ,, 8 „ Hilversum
9 „ „ 8 ,, Schiedam

Groote tent Rott, Dijk.
10 „ „ 8 „ Schiedam /

Groote tent Rott. Dijk.
13 ,, „ 8 ,, Bussura

Gereformeerde Kerk
• - ,-- Wilhelminaplantsoen,'

14 ,, „ 8 „ Alkmaar
't Wapen van Heems-
kerk, Breedstraat.

15 „ ,, 8 ,, Rotterdam
Rivièrahal Diergaarde,

16 „ „ 8 „ Den Haag
Groote ZaaJ Dieren-
tuin. ':

17 „ _ „ 8 ,, Leiden
Groote Tent '
Kaasmarkt. ; 'A

Leiden
Groote Tent
Kaasmarkt.
Den Haag
Groote Zaal Dieren-
tuin.
Almelo
Sociët. Groote Straat.
Nijmegen
Centraalgebouw
(Bijleveldsingel 44).
Eindhoven
Ned. Herv. Kerk 1930.
Treebeek
Franeker
Gr. zaal Korenbeurs.
Groningen
Groningen'
Deventer
Hengelo
Ver, Gebouw
Gebr, Stork.
Enschede
Arnhem
Musis Sacrum -. - '
Velperplein,
Dordrecht
Wilhelminakerk,
Dordrecht
Wilhelminakerk,
Zwolle

, Buitensociëteit Foyer.
Op 7 November vertrekt het Amerikaansche teain

weer. Kinderen Gods worden gevraagd deze Evan-
gelisatiecampagne in hun gebeden te. gedenken,

Enkele wijzigingen voorbehouden.
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SINCE JESUS CAME INTO
MY HEART

What a wonderful change in my life
has been wrought

Since Jesus came into my heart!
I have light in my soul for which long

- I had sought,
Since Jesus came into my heart!
Chorus—
Since Jesus came into my heart,
Since Jesus came into my heart,
Floods of joy o'er my soul Hke the

sea billows roll,
.Since Jesus came into my heart!
I have ceased from my wond'ring and

going astray,
Since Jesus came into my heart!
And my sins, which were many, are all

washed away,
Since Jesus came into my heart l
I shall go there to dweil in that Qty,

I know,
Since Jesus came into my heart!
And I'm happy, sp happy, as onward

I gp,
Since Jesus came into my heart!

HE LIVES
I serve a risen Saviour, He's in the world

today,
I know that He is living, whatever men

may say,
I see His hand of mercy, I hear His

voice of cheer,
And just the time I need Him, He's

always near.
Chorus—
He lives, He lives, Christ ' Jesus lives

today!
He walks with me and talks with me
Along life's narrow way.
He lives, He lives, Salvation to impart!
You ask me how I know He lives?
He lives within my heart.
In all the world around me I see His

living care,
And tho' my heart, grows weary, I never

will despair;
I know that He is living, thro' all the

stormy blast,
The day of His appearing will come at

last.
Repoice, repoice, O Christian,. lift... up

your voice and .sing
Eternal hallelujahs to Jesus Christ the

King!
The hope of all who seek Him, the help

of'all who find,
None other.is so loving, so good and

. • kind.

SINDS JEZUS NU WOONT IN
MIJN HART

Welk een omkeer heeft God in mijn
kyen ge-wrocht,

Sinds Jezus nu woont in mijn hart;
Er is vrede in mijn ziel.
Waar 'k zoo lang reeds naar zpcht,
Sinds Jezus nu woont in mijn hart.
Koor:
Sinds Jezus nu woont in mijn hart, (bis)
Is mijn blijdschap en vree als de golven

der zee,
Sinds Jezus nu woont in mijn hart.
'k Ben niet langer een zwerv'ling; 'k

vond rust voor mijn voet,
Sinds Jezus nu woont in mijn hart;
Al mijn schuld is verzoend; 'k ben

, gewassc"hen in 't bloed,
Sinds Jezus au woont in mijn hart.
'k Ben verzekerd, aan 'ï eind -wacht m'

een kroon na deo strijd,
Sinds Jezus nu woont ia mijn hart;
'k Reis nu blij, naar de stad,, die door God

is bereid,
Sinds Jezus nu wooat ia mijo hart.

HIJ LEEFT
Mijn Heiliaad i$ herrezen,.
Hij 's in de wereld nu. :

Ik weet, -dat Hij ou leeft ,
Voor mij en ook voor U. ;
Ik voel Zijn sterke armen,, '' '
Ik hoor Zijn zachte stem,.
In moeiten en in zorgen,, ' l !
Zie ik op Hem, ' >
Refrein; \"-'\j leeft, Hij: leefe,,

Ja, Christus leeft in mij-,
Hij is mijn Vriend en blijft mijn, vriend,
En staat mi] steeds terzij.
Hij leeft, Hij leeft'.
Hij leeft ook in mijn hart.
Gij vraagt mij, hoe 'k .het weet Hij leeft:
Hij leeft, leeft in mijn hart.
In heel de wereld om mij
Zie ik Zijn liefdewerk.
Al heb ik 't, nog zoo moeilijk,
Zijn macht kent paal noch perk. . i
Ik weet, Hij zal mij leiden
Door nacht en stormgedruis, i ; |
De dag van Zijn verschijning j '
Brengt mij naar huis. : '
Verheugt, verheugt, o Christen, ?'
Verheugt,u in den Heer, ','?'
Het eeuwig Halleluja, , Tf
Weerklinke tot Zijn eer. :[; •
Al heb 'k nog zooveel zorgen, i ; i j '
Of moeiten, klein en groot, i i
Toch is Hij overwinnaar ;;' i ' '
In nood en dood. jü^i..-.

Song leader
PIANIST EN ORGANIST

THERE IS POWER IN THE BLOOD
Would yoit be free from the burden

of sin?
There's ppw'r in the blood, 'pow'r in the

blood,
Would you o'er evil a victory win?
There's wonderful pow'r in the blood.
Chorus—
There is pow'r, pow'r, Wónder-wording

pow'r
In the blood of the Lamb;
Thêre is pow'r, pow'r, Wonder-workjpg

P" °W: r
In the precious blood of the Lamb,
Would you be free from your passion

•and pride?
There's pow'r in the blood, pow'r in the

blood,
Come for a cleansing to Calvary's tide;
There's wönderfu^ pow'r in the blpód.

DAAR IS KKf
Wilt gij van zo
Daar is kracht

-Weet, dat uw

Daar(
Koor:
Daar i

.-acht

krac

In het bloed vai
Daar is krac

In het dierbaar
Satan gaat ro

Daar is kracht
Wilt gij verl

Daar is kracht

l will sing of my Redeemer

Ik wil zingen van mijn Heilemt

I WILL SING OF MY REDEEMER

I will sing of my Redeemer,
And His wondrous love to me,
On the cruel cross He suffered,
From the curse to set me free.

Sing, oh sin-g oE my Redeemer,
With His blood He purchased me!
On the cross He sealed my»pardon,
Paid the debt and made me free

I will teil the wondrous story,
How my lost estate to save.
In His boundless love and mercy,
He the ransom freely gave.

I will praise my dear Redeemer, •
His triumphant power Ml teil,
How the victory He giveth ,'•
Over sin, and death, and heil.. . •

I will sing of my Redeemer,
And His heavenly love to me,
He from death to life hath brought me,
Son of God with Him to be.

I!

Ik w
Van
Die :
En n

Koot
Zing
Met
Aan
Droe

'k V
Hoe
Hoe
Hij.'

'k V
Spre
Hij
Ove

Ik v
Hoe
Om
Eeu-

J_

De Hollaadsche vertaling der Eugelsche liederen ontleeqdi



Don Devos OF OUR. REDEEIÏIEB
DOUGLAS FISHER

IN HET BLOED
ie en schuld zijn verlost?
n het Bloed! (bis)
redding zooveel heeft

s~ gekost.
het \ van het Lam.

:, kracht,

het Lam:
:, kracht,

wonderbare
kracht,

-wonderbare
kracht,

loed van het Lam.

d als een brieschende
leeuw,

n het bloed! (bis)
:t zijn en witter dan

sneeuw?
het bloed van het Lajn!

ALZOO LIEF HAD GOD
DE WERELD

Alzoo lief had God de wereld,

Alzoo lief had God de wereld,

De wereld, de, wereld,

God had de wereld lief.

Dat Hij aan ons heeft gegeven,

Dat Hij aan ons heeft gegeven,

Gegeven, gegeven,

Zijn Eengeboren Zoon.

Opdat een ieg'lijk die gelooft,

Opdat een ieg'lijk die gelooft,

Een iegelijk, een iegelijk,

Het eeuw'ge leven heeft.

ONWARD CHRISTIAN SOLDIERS
Onward Christian soldiers, marching as to war,
With the cross of Jesus going on before;
Christ the royal Master, leads against the foe;
ForwKrd into battle, see His banner go.

Chorus;
Onward, Christian Soldiers,

•' Marching as to war,
With the cross of Jesus,
Going on _b_ef ore.

Like a mighty army, moves the Churdi of God;
Brothers, we are treading, where the saints have trod;
We are not divided, all one body we,
One in hope and doctrine, one in charity.

Onward, then, ye péople.join our happy throng,
D-lend with ours your voices, in the triumph song;
Glory, laud, and honor, unto Christ the King,
This thrpugh countless ages, men and angels sing.

WIL ZINGEN VAN MIJN
f HEILAND

zingen van mijn Heiland,
'ijn liefde, wohdergroot,
ichzelven gaf aan 't kruishout,
i redde van den dood.

0 zing van mijn Verlosser,
jjn bloed kocht Hij ook mij;
et kruis schonk Hij genade.
mijn schuld en ik was vrij.

1 het wonder gaan verhalen,-
lij op Zich nam mijn straf;
i liefde en genade.
rantsoen gewillig gaf.

l mijn dierb'ren Heiland prijzen,
>n van Zijn groote kracht,
in overwinning geven
zond' en Satans macht.

zingen van mijn Heiland,
lij smarten leed en pijn,
Jj 't leven weer te- geven,
,g eens bij Hem te zijn.

wij aan eenige bekende zangbundels, o.a.

YOUTH POR GHRIST
Christ for youth and youth for Christ

In our America,
Raise the Sword, Obey the Lord,
Believe His Wondrous Word

We're Singingl
Christ for youth and youth for Christ

For all Eternity.,.,..
Forward in the fight for right

And Victory.

JONG NEDERLAND-LIED
Jong Nederland, Jong Nederland,
Wilt ge een toekomst voor volk en voor land?
Jong Nederland, Jong Nederland.
Geef dan uw lot in Gods hand!
Ook voor de jeugd van het land aan de zee.
Zijn Gods gedachten gedachten van vree.
.Re/rein; Jong Nederland enz.
Jong Nederland, Jong Nederland,
Wilt ge nieuw leven voor volk eh voor land?
Jong Nederland, Jong Nederland,
Neem dan Gods Woord weer ter hand.
God heeft voor u ook Zijn Zoon niet gespaard,
Ook voor de'jeugd kwam de Heiland pp aard.
Jong Nederland, Jong Nederland,
Wilt ge de vrede vóór volk en voor land?
Jong Nederland, Jong Nederland,
God bracht de vrede tot stand.
Niet door uw offers, maar door Jezus' bloed
Schenkt God den vrede aan 't zondig gemoed.
Jong Nederland, Jong Nederland,
Wilt ge de vreugde voor volk en voor land?
Jong Nederland, Jong Nederland,
God reikt in, Christus de hand.
Jezus alleen schenkt de blijvende vreugd,
Ook voor 't heden van Nederlands jeugd.

die van Joh. de Heer

(V VOORWAARTS, CHRISTEN
^ - STRIJDERS

Voorwaarts, Christen strijders,
Drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil'ge kruisvaan
Gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen,
Wat u dreig', nooit doof;

Toont, hoe bang 't u worde,
In Zijn woord geloof,
Koor:
Voorwaarts, Christenstrijders,
Drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil'ge kruisvaan
Gaat ons Jezus voor.

't Was Zijn woord bjj 't scheiden:
Volg mij onvervaard,
Ook u wordt verdrukking,
Smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen
's Wereld vorst; zijn macht
Zal uw trouw-beproeven.
Waakt, strijdt in Mijn kracht.

Voorwaarts, opwaarts, broeders,
• Werpt zijn sterkte neer;

Velt wie tegenstreven,
't Geldt uw Konings eer.
Hij heeft overwonnen, '
Heerscht op 's Vaders troon;
Strijdt, volhardt ten einde,

. 't Geldt. Zijn eer, uw. kroon.

WIT ALS DE SNEEUW
Zijn uw zonden als scharlaken?
Wit als de sneeuw zal Hij ze maken;
Zijn uw zonden rood als kamozijn,
Witter dan wol, zoo zullen zij zijn.



MG nEOERLflnO UOOR CHRISTUS? TE fldlERIKflflnSCH?
„Ik kijk wel uit".
Jong Nederland heeft maling aan ouderen, die

de jeugd willen bevoogden.
Dezer, dagen las ik in een weekblad de opmerking,

(*.at "de jeugd 'potdicht is voor alle beschouwingen,
dh haar een richting voor de toekomst willen wijzen.
I7et vertrouwen van de Jeugd kan alleen gewonnen
worden door daden.

Vooralsnog wil Jong-Nederland—zelf uitkijken en
zich^niet voor een of andere beweging of actie laten
„Strikken".

Nu wordt de komst aangekondigd van een Actie:
De Jeugd voor Christus!

Trekvogels, Vrienden van de Waarheid, N.J.N.-
'ers, Padvinders en Padvindsters, ongeorganiseerde

- enthousiasten voor de Ramblers, de Skymasters
kijk. uit!

Misschien vinden jullie deze waarschuwing vol-
komen overbodig. Je denkt: wat kan mij gebeuren?

Nu, wanneer je 'gewonnen wordt „voor Christus";
dan kan er heel veel gebeuren. Als het dan ook
inderdaad voor Christus is en niet alleen maar voor
een nieuwe leus. Leuzen, ook nieuwe leuzen, worden
zoo gauw weer oud. En dan zit je opnieuw met een
deceptie,

De jeugd, d.i, .„Jong Nederland Vepr Christus".
Wat zit daar achter? Dat is zeker iets van een
kerk? Dan zal er ook wel politiek in 't spel zijn?
Natuurlijk willen ze wat van- je. 't Gaat immers
nooit om j ou. Achter, alles zit eigenbelang van een
of andere groep. Je -kunt niets vertrouwen, dan
wat je zelf organiseert en dan moet je nog drommels
oppassen, wie je er bij haalt. Anders ben je nog
verraden, voor je er erg in hebt.

Jong Nederland,. kijk uit, óf de lui, die je „voor
Christus" willen warm maken, werkelijk zelf over-'
tuigd zijn, dat ze Christus-voor Jong Nederland
brengen, • •

•> „Mussert of Moskou", daar zijn we niet ingetip-
peld. Jong Nederland niet en ouder Nederland ge-
lukkig ook niet. ,
. Christus -voor Jong Nederland! Dat beteekent, als

het geen surrogaat is, ook: Christus vóór Jong Rus-
land, voor Jong Amerika, voor Jong Indonesia, voor
Jong Duitschland, voor Jong Japan en ga zoo maar
door.

Christus voor Jong Nederland, Christus voor de
Wereld! ,

•Christus voor Allen! o f . . . , ieder' voor zichzelf
en dan samen naar de. chaos.

Christus is voor ons en voor jullie.
Zijn Rijk gaat de Toekomst tegemoet. Met groote

kracht. Daar zit vaart achter.
Wie in tegenovergestelde richting wenscht te gaan,

krijgt die vaart-met stormsnelheid tegen zich,
Kijk uit! ' ~"
Jong Nederland, je moet zelf kiezen,
Eén avond in 't Concertgebouw in Amsterdam of

waar-, dan ook, kun je er gerust aan wagen.
De verdeelde oudere generaties zullen uit hun

verschiljende bolwerken met heel verschillende ad-
viezen aankomen.

Het weekblad, dat de primeur van de publiciteit
in ons land heeft gehad, schrijft over de Amerikaan-
sche Jeugd-voor-Christus actie:

„Mist wat wij hebben, terwijl wij missen, wat zij
heeft. . . . Als. zij eens* ons fundament, en wij haar
vurigheid konden overnemen!" Ik ben benieuwd,
Amsterdam. H, M, SASSE,

Herv. Predikant.

Of de „Youth For Christ" beweging in Neierland
opgang zal maken, weet ik niet. Of de „Youth for_
Christ" beweging té Amerikaatisch is, weet ik ook
niet.

Wel weet ik, dat de Amcrikaansche „Youth For
Christ" beweging eenige afgevaardigden naar Ne-
derland zal zenden, die de boodsishap van het Evan-
gelie aan de jeugd willen prediken.

Dat is naai- mijn bescheiden meening noch Ame-
rikaansch, noch Nederlandsch, doch gewoon bij-
belsch. Mijnentwege mag deze actie „Amerikaansch"
genoemd worden, omdat ik niet inzie, waarom van-
uit Amerika destijds wel bommenwerpers, — eerst
bommen ter bevrijding, waardoor helaas ook Neder-
landers gedood werden, en later voedsel, waardoor
vele Nederlanders van den hongerdood werden ge-
red, mochten brengen, en thans geen Evangelie-
predikers onze jeugd over Christus mogen spreken.

Ja maar ~ 't is zoo anders dan wij het gewend
zijn, 't is ons inziens té Amerikaansch, .zoo klinkt dé
tegenwerping,

Wat wordt daarmede nu eigenlijk bedoeld?
't Vreemde is, dat de afwijzende houding, die in

dat „té" Amerikaansch naar voren komt, vooral in
de zgn, Christelijke kringen gevonden wordt. De
motieven blijken daarbij verschillend al naar 'gelang
de „geestelijke" ligging.

De rechtzinriigen vinden de zaak té methodistisch.
Daarom is de „Youth For Christ" voor hen té- Ame-
rikaansch; Wat dat woord methodistisch nu eigenlijk
inhoudt, weet ik tot heden niet, maar het zal wel iets
heel erg,slechts zijn, want^een góéde orthodoxe chris-
ten'moet er niets van hebben.

En als je iets,. \vat je misschien te dicht, en te*.
persoonlijk aan het hart wordt gelegd, wilt afpa.-
reeren, is succes verzekerd, als je zegt: „'t Is mij te
methodistisch". Dit motief zal veel begrip vinden.

De Vrijzinnigen vinden de „Youth For Christ" .be-
weging te fundamentalistisch, d,i, er wordt teveel
over .den Bijbel, over het Kruis en de Opstanding
van Christus gesproken-

Daarom is voor hen deze actie té Amerikaansch.
•Daar het gros van Christelijk Nederland in beide

genoemde kampen ondergebracht kan worden, be-
hoeft het geen verwondering te wekken, als van'
Christelijke zijde een afwachtende houding zal aan^:
genomen worden, temeer omdat er helaas maar wei-
nig menschen zijn, die een eigen meening hebben of
den moed bezitten zelf te onderzoeken.

De maar laat ik -het noemen van nog meer
bezwaren achterwege laten. Als u genoeg moed be-
zit, bezoek dan deze Amerïkaansche samenkomsten,
die in verschillende plaatsen van ons land gehouden
zullen worden en oordeel zelf. En dan is het zeer
wel mogelijk, dat er over de methode dezer samen-
komsten veel verschil van meening zal zijn. De wijze
van spreken en de manier van zingen, de vorm van
getuigen zal zeker anders zijn, dan U gewend bent
te hporen. Dat is echter heelemaal niet erg.

Daar gaat het ook niet om. Waar het dan' wel om
gaat?

Het gaat erom dat de jeugd, dat allen die komen
luisteren met het Evangelie in aanraking komen. De
methode is geheel van ondergeschikt belang. Er is
nood onder de jeugd, nood ook in Nederland, Nood
omdat er zonde is, nood omdat aan God en aan
Christus voorbijgeloopen wordt. •

De „Youth Fo r Christ" wil langs methoden, die
voor ons misschien geheel nieuw zijn in onze Chris-
telijke kringen, probeeren de jeugd, die zonder God



voortleeft te''trekken en voor God te winnen.
De „Youth For Christ" wil Je jongeren, die ge-

trokken worden en die van kerk en Christelijke ge-
meenschap vervreemd zijn, weer vertrouwd maken
met het Evangelie, dat daar gepredikt worHt,

Daarom vraagt deze beweging de medewerking
van alle Christenen, die de belijdenis, gefundeerd op
Gods Woord, mede onderschrijven.

En zijn er dan dingen, die we anders moeten doen,
wel, die doen we dan "ook anders, straks als de Ame-
rikanen, die hier niet blijven, weer vertrokken zijn.
En zijn er dingen, die we moeten doen en die ze ons
duidelijk hebben laten zien, dan doen wij ze ook en
danken God voor wat we leerden*

Maar in ieder geval, we critiseeren niet, we breken
niet af, we bidden, we werken mee en we hopen, dat
mede door deze Amerikaansche actie Jong Neder-
land voor Christus gewonnen'wordt.

J. KITS,
Leider J.N.V.C.

Zeist, Lid Hernh, Broedergemeente.

DE BIJBEL
Jongelui, eerlijk gezegd is de kerk in groote ver-

legenheid geraakt over jullie.
Ze zit namelijk met het haast onoplosbare pro-

bleem, dat de jeugd zich niet meer voor den Bijbel
interesseert. Dit is heusch niet alleen het geval met
die jonge menschen, die den 'inhoud van den Bijbel
niet kennen en dezen daarom ook niet kunnen waar-
deeren, want „onbekend maakt onbemind". Maar juist
vaak bij die jonge menschen, die „christelijk" zijn
opgevoed en die de kerk, de catechisatie en de jeugd-,
vereenigingen bezoeken is de onverschilligheid voor
den Bijbel vaak zoo onbegrijpelijk groot, '

Hierover is men heusch in verlegenheid! Want het
één hangt zoo nauw samen met het andere, Als na-
melijk de Bijbel voor de jeugd.niet langer het Boek
is, waar hun belangstelling voor gewekt kan worden,
zal zich dit binnen afzienbaren tijd ook afteekenen
in de kerk, die de Boodschap van den Bijbel brengt.

De groote vraag is daarom in-kerkelijke kringen
zeer" urgent, wat de oorzaak is, dat wij moderne
jonge menschen geen interesse "meer hebben voor het
Boek, dat een grooten invloed heeft gehad op onze
beschaving, onze taal en de geschiedenis van onze
voorgeslachten.

Zijn wij jongeren van 1946 dan andere menschen,
oj beter gezegd, zijn wij jonge menschen van minder
gehalte dan de jeugd van 100 tot 200 jaar geleden?
Deze vraag mogen we eerlijkheidshalve onszelf toch
wel eens stellen!

Daarom, laat mij nu maar eens de spreekbuis van
vele jongeren mogen zijn.

Wij hebben geen interesse meer voor den Bijbel,
omdat we in .de ouderen, die er dan zooveel van
zeggen te weten en zoo hoog Over de inspiratie van
htt Woord van God kunnen opgeven, geen vertrou-
wen meer hebben, omdat we zoo weinig bijbêlsche
kracht bij hen ontdekken. Ook moeten we consta-
teeren, dat, en dit nog wel niet ih het minst bij de
theologen, velen van hen zelf niet meer gelooven,
dat de Bijbel nu ook werkelijk in z'n geheel Woord
van God is. Verder dat er zooveel wordt gepreekt,
maar dat men niet tot daden komt,

We moeten ons dan ook eerlijk afvragen, wat voor
nut het in ónzen-tijd heeft den Bijbel als richtsnoer
van het moderne leven te aanvaarden? Het is een
verouderd boek en past niet meer ïn onze samen-

leving! Wij willen liever de woorden van Molotof
onderschrijven: „De Bijbel is een goed boek, maar
wij hebben onze eigen problemen",
, Het komt ons inderdaad rechtvaardig voor, dat het

proletariaat meer recht heeft de aarde te beerven,
dan de bijbêlsche zachtmoedigen, want de laatstên
laten zich toch, altijd door he| kapitalisme trappen.

Toe maar, zegt .ge misschien, ga zoo maar even
door. Dat is taal naar m'n hart.

Ja, is dat waar? Maar, zijn we zoo op den goeden
weg? Hebben we onszelf niet qp een verschrikkelijke
manier in de kaart laten .kijken? Want de „opper-
vlakkige burgerlijkheid" van ons denken, wordt hier-
mede ook ten volle openbaar, pit is nog altijd maar
één'kant, de „munt"-kant van het' leven, Maar ook
ons leven heeft evenals de medaille z'n keerzijde, z'n
„munt" en z'n „kruis".

Deze „Kruis" kant is het „spreken van God" in den
Bijbel door Zijn Zoon Jezus Christus, En weet' dit,
jongelui, als we God laten praten, komen wij. met al
ons idealisme terecht in de chaos.

Daarom, de kerk heeft jullie noodig, dit staat vast.
Maar even vasi staat, dat'jullie den Bijbel en daarom
ook de kerk noodig hebt, want zij heeft'het verlos-
sende woord voor. ons jongeren. Zij hééft de woorden
des eeuwigen levens, - '

D. LUGTHART,
Katwijk a/Zeè, - 'Voorz. C.J.M,V.

GODS uiïïiooDi6iH8
Kent u de woorden uit Jes. l : IS? Nee? Laat ik

ze dan eens mogen citeeren,
,,Komt dan, en laat ons samen rechtsn, zegt de

Heere; al waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen
wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmo-
zijn, zij zullen worden als witte wol."

Heel eenvoudig zonder veel omhaal, maar toch zoo
duidelijk, staat hier een uitnoodiging van God gericht
aan den mensch, „Komt." Weet u, dat dit woord meer
dan 1900 maal in den Bijbel als uitnoodiging voor-
komt? Wel c en bewijs, dat God er ernst mee maakt

. en dat dit woord van zeer groote waarde is, Hét is
ook een uitnoodiging, die voor ieder geldt, die met
moeilijke vragen en problemen zit. Voor hen, die mis-
schien op alle mogelijke manieren het al geprobeerd
hebben hier uitte komen, maar die mét hun moeilijk-
heden nog nooit tot God zijn gegaan. Daarom wil ik
u de vraag eens stellen-: -„Hebt gij het wel eens met
God gewaagd, die in Christus u üitnoodigt tot Hem
te komen? • ,

Nog niet? Laat mij het ü dan zeggen, dat God in
Zijn woord u tegemoet treedt en dat Hij in het bij-

• zonder de jonge menschen, die zoo vol zitten met hun
problemen,,. omdat ze in de doolhof van het heden-
daa'gsche gebeuren geen weg- kunnen vinden, die hen
kanjbevredigen, üitnoodigt; „Komt, laat ons tezamen
recKten". Och, zegt ge misschien, „dat geeft
toch niets", Is het recht zoo te spreken? Iets.
wat nimmer een kans heeft gekregen in ons leven,
kunnen we ook' niet beoordeelen. Maar laat ik u
zeggen, dat er ook nu duizenden en nog eens duizen-
den jonge menschen zijn, die het wel hebben gedaan
en hebben ervaren, dat God waar maakt, wat Hij be-
looft, Ja, dat er ook nu nog duizenden zijn, die
zoo door God in hun leven in beslag zijn genomen,
men, dat ze hun geheele léven veil hebben voor den
Zoon van God en Zijn Koninkrijk, En weet u als God
noodigt doet Hij dat zonder eeniga verplichting of
prijs. Hoor maar, „O, alle gij dorstigen! Komt tot
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de wateren en gij die geen geld hebt komt, koopt en
eet, ja komt, koopt zonder prijs, wijn en melk, Jes.
55 : 1.

Het eenige wat van uw kant wordt gevraagd is,
dorstig zijn, en komen. Het van God verwachten.
Wat de prijs betreft heeft God de eer aan Zichzelf
gehouden.. Hij heeft, de prijs, die betaald moest wor-
den, voldaan in Zijn Zoon. Hetzelfde boek Jesaja
spreekt ook hierover. ,,Hij, is om onze overtredingen
verwond, om onze ^ongerechtigheden is Hij vsrbrij •
zeld; de straf die o'ns den vrede aanbrengt, was op
Hem, en door Zijn striemen is ons genezing gewor-
den. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden
ons een iegelijk naar zijnen wég; doth de Heere
heeft onzer aller gerechtigheid, op Hem doen
aanloopen." Daarom geeft God ons nu alles alleen
om wat Zijn Zoon voor ons gedaan heeft, En juist
deze genadegave is de grootste werkelijkheid ge-
worden in het leven van vele jonge menschen. De
wereld biedt u veel, maar geen voldoening en geen
rust. Eenvoudig, omdat ze deze dingen niet bezit.
En dat is het toch, wat jullie jonge menschen aan-
trekt en waarnaar je zoo onbestemd kunt verlangen.

Memand kent beter j-e verlangens dan Jezus en
Hij,heeft uitgeroepen: ,.Komt herwaarts tot mij allen
c ie vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven".
(Matth. 11 : 28). .

Nu ii een vari tweeën -waar: Christus is inderdaad
Degene, waarvoor Hij zich uitgeeft, of Hij is een
overste der duivelen, een leugenaar.

Maar»wij die het weten, .zeggen jullie die het nog
niet weet, het eerste is waar. Maar eerst dersten,
belast zijn en tot Hem komen, Hij alleen heeft woor-
den van c e,uwig leven.

„Kom tot Uw Heiland, toef larger niet, ,^>.
kom nu tot Hem, die redding u biedt.
Die ook voor u den hemel verliet,
.Toef langer niet, maar kom,"

P. KLAVER,
Voorg, Pinkstergemeente.

Doelstelling
De voornaamste doelstellingen - van „Chicago

Youth For Christ" zijn vijf in getal:
,1e. De Evangelisatie onder de jeugd aan te, moe-

digen.
2e. Den nadruk te leggen op een bfijmoedig, over-

winnend, • Bijbelsch, Christelijk leven.
3e; De vruchten van „Youth For Christ"- defini-

tief te doen inschrijven bij en te leiden in de bedding
van de plaatselijke gemeenten. („Church").

4e. Het aankweeken van den dienst voor Chris-
tus, zoodat de wereld nog in onze generatie met het
Evangelie bereikt zal worden.

5e. Den arbeid van „De jeugd voor -Christus"
overal te steunen.

Leerstelling
Alle medewerkers, al de leden van den Raad van

Advies, eti al de leden van de samenwerkende groe-
pen van de Chicago Youth For Christ mosten zondet
eenige reserve instemmen met de volgende* leerstel-
lingen, en jaarlijks esn geteekende copie daarvan op
het Secretariaat overleggen;

Ie. Wij gelooven, dat de Bijbel het geïnspireerde,
eenig onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is.

2e. Wij gelooven, dat er één God is, van eeuwig-
heid bestaande in drie Personen, Vader, Zoon en
Heilige Geest. .

3e, Wij gelooven in de Godheid van onzen Heere
Jezus Christus, in Zijn geboorte uit de maagd
JVLaria, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in
Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven - door
Zijn vergoten bloed, in Zijn lichamelijke opstanding,
in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van Zijn
Vader, en in Zijn persoonlijke terugkeer in macht
en heerlijkheid.

4e. Wij gelooven, dat voor de redding van ver-
loren en zondige menschen wedergeboorte door den
Heiligen Geest absoluut noodzakelijk is, , •

-5é. Wij gelooven in "de tegenwoordige bediening
van den Heiligen Geest, dóór Wiens inwoning de .
Christen in staat wordt gesteld om naaj Gods wil
te leven (to live a godly life).

€e. Wij gelooven in de opstanding zoowel der-
genen, die behouden zijn, als dergenen die- verloren
zijn, de bshoudénen tot de opstanding des levsns «n,-
c!e verlorenen tot de opstanding der verdoemènis.v

7e, Wij gelooven in de geestelijke eenheid van
allen, die in Christus gelooveii.

Una Sancta
In sommige plaatsen wasset moeilijk-om samen-

werking Ie krijgen voor de Yoüth For 'Christ-actie
in Federland, Op andere plaatsen ging het beter.
Het sprekendste voorbeeld daarvan wel wel Bus-
sum, waar Ds. J, J. Vassèur, Vrij "Evaag/"predikant,
hc?t binnen drie dagen klaar kreeg, niét alleen een
geschikte vergaderplaats, maar ook alls.r medewer-
king te verkrijgen, zoodat hij! ons de volgende bij-
zonderheden schreef! „Bussum 13 October 's avonds
L uur in de Gereformeerde Kerk aan het Wilhelmina-
plantscen. Geen huurgeld. 750 a 860 zitplaatsen.
Kot z.al in alle kerken worden afgekondigd enkele
Zondagen achtereen, en alle orthodox-protestanten
ia Bussum met hun voorgangers staan achter deze
zaak, Wij^gelooven voor geweldigen zegen. God is
machtig en getrouw", . <

Bussum is velen ten voorbeeld en God zal zeker-
dit geloof van onze broede'rs niet beschamen.

Wilt U? .
*Wil't u voor een der volgende Rally's weer worden
uitgenoodigd?

*Wilt u gaan correspondeeren met een. jongen of
meisje, aangesloten bij de Youth for Christ in
Amerika? •

Vul dan hieronder uw naam en adres in en stuur hel
op naar het Adm. adres van dit blad.

Kaam

Adres

* Vraag I (duidelijk schrijven, s.v.p.)
* Vraag II (doorhalen wat niet wordt verlangd).

Druk: Grootendorst —r-.Bodegraven.
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Hierbij heb ik de eer uwer Excellentie afschrift aan te
. . , "~ ïï~~

bieden van een verslag van een op 6.Oótober 1946 te Amersfoort
gohouden bijeenkomst van d© "Youth for Christ Hovement", naar den

, inhoud waarvan ik moge verwijden*
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2.E. den Min. van Binn@nl«2alcen Gentralen yeiligheldsdienst
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" n n » Oïiderwijsi Kunsten en ^etens. de Euitenant-goloneli

het Hoofd Af d, III B v*'d. een» Staf , o/l
den COBM. der Kon* in d» \Prov. TTtrecht
tt H.C» van Politie te Amsterdam
" " * w w Eotterdam

w " " » Mn Haag
n « u n w fJ^reaht
<< » « « « Loningen ^L, van Laere. .
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Verslag van een bijeenkomst van de "Youth for Ohrist Moye-
ment" in dé Markthaaien te Amersfoort op Zondag 6 Öctober 1946,
des avonds om 8 uur»

De "bijeenkomst werd "bezocht door + 300 personenè
De avond werd geopend met het zingen van twee liaderen door het
Ned. Hërv. Koor. Daarna stelde een der leiders de op het podium
aanwezigen voor, t.w. ,Dr. de Jong (Am*), Wilson (Am.), Zijp (Ned.)
contactman Nederland-r Amerika, Joh, de Heer, Douglas Pisher (\Ban.)
en Don Dey0s (Am.) zangleider*

Na een gebed door Joh, de Heer volgde pianospel van Douglas
Pisher en zang van Don Devos (religieuse liederen met moderne be-
geleiding.

Daarna kwam Fisher aan het woord, met naast zich den tolk
Wilson. Hiji zei, dat dit de eeröte keer was, dat hij in Nederlanc
kwam, maar hij voelde zich verbonden met het Nederlandsche volk,
door het feit Êtat zijn broer hier zoo gastvrij werd ontvangen. Hit1
bracht de groeten over va,n de Amerikaansche jeugd. Voorts sprak
hij over de machtige geestelijke opwekking, -die bekend geworden i,v
onder den naam "Youth for Christ", ontstaan in 1939-1940.
Hij zei, o.m.:

"De jeugdappels, die Zaterdagsayonds gehouden worden, begon-
nen in New-York, Detroit, Philadelphia; ongeveer 30.000 menschen
komen dan bij elkaar» zelfö éénmaal 70.000* Deze jeugdappels zullen
over de geheele wereld worden verspreid* /

Christus voor Jong Nederland, dat beteekent, 'als het geen
surrogaat is, ook* Christus voor Jong Rusland, voor Jong Amerika,
voor Jong Indonesië, voor Jong Duitschland, voor Jong Japan en zoo
maar door. Christus voor de geheele wereld»

J.E. Hoover, hoofd van de politiemacht, heeft verklaard, dat
de jeugdmisdaden dit- jaar sterk verminderd zijn. Dit zou in hoofd-
zaak door den goeden invloed van ."Youth for Christ" gekomen zijn."

Hierna kwamen een student uit Zeist, wiens naam niet bekend
is g'eworden en Map Doorman, wonende te Amersfoort, getuigenis af-
leggen voor het voetlichtl

Zijp bedankte vervolgens de aanwezigen voor hun tegenwoordig"-
heid.Den volgenden avond zou weer een bijeenkomst worden gehouden
en hij vroeg iedereen propagandist voor de beweging te worden. Er
behoefden geen zorgen te zijn over de kosten, dae.r zou Amerika wel
voor zorgen» Reis- en verblijfkosten zouden in ieder geval door
Amerika vergoed worden. "Maar omdat we nog eergevoel hebben, zullen
we morgenavond een colleete houden", aldus Zijp^ Hierna ging hij
voor in het gebed.

Daarna bracht Don Devos een solo ten gehoore, waarna hij den
aanwezigen een En^elsch lied leerde. ' ,

Dr. de Jong hiel hierna een op eon preek gelijkende rede,
waarvan iedere zin vertaald werd door den tolk Wilson. Het onder-
werp was "De melaatsche jongeling", Marcus 1s 40 - 45*

Na zijn preek bad hij» Na het gebed vroeg hij de aanwezigen,
die zich gedrongen gevoelden jgich bij de "Youth for Christ" aan te
sluiten hun rechterarm omhoogsteken. jK nieuwe leden, meldden zich
aan* /"te ""

Wilson sloot de bijeenkomst met een gebed»...


