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Op de tweede verdieping van een huis in eene der 
nieuwe straten van de groote stad Amsterdam lag in 

het jaar achttien honderd en zooveel, eene vrouw op 

haar ziek- en sterfbed. Zij was omringd door een drie 
tal weenende kinderen, en een paar liefhebbende bu-
ren. Haar man, die haar zeer liefhad en met wion zij 
bijna twintig jaren door een gelukkigen echt was ver-
bonden, had pas de woning verlaten, en zich met een 

bekommerd hart naar zijn dagelijkschen arbeid bege-

ven, terwijl hij de zorg voor de zieke aan zijne kin-
deren en buren had moeten overlaten. 

Terwijl de zieke onrustig op haar leger om en om-
woelde, vraagde de eene buurvrouw: ,Wel Kaatjebunr, 
hoe gaat het nu?" 

,Och, Leentje, slecht. — Ik moet sterven, dat voel 

ik wel, en ik kan niet gerust sterven. Mijne zonden, 

mijne zonden!" steunde de zieke. 

,Maar mensch, hernam Leentje, hoe kan je zoo 
tobben. Je hebt immers altijd als eene goede moeder 

voor je kinderen, en eene beste vrouw voor je man 
geleefd? Je bent altijd eene eerlijke brave vrouw ge-
weeg op wie niemand iets fe eeggen wort. je mee en 
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je kinderen spreken niets dan lof van je, en zeggen, 
dat je altijd braaf en goed voor hen geweest zijt. Je 
hebt geen vroegmis overgeslagen, en de pastoor heeft 

leimeters  bediend? Waarom bon je dan zoo onrustig? 

Onze lieve Heer zal je wel in genade aannemen." 

,Neen, ik ben niet goed; ik ben niet bereid; ik ben 
eens zondereel 0, mijne zonden, mijne eenden!" 

,De koorts speelt 't meneob in der hoofd, arme ziel, 

als zij niet kan sterven, wie onzer kart het dan wel? 
verzekerde de andere buurvrouw. Als ik in der plaats 
was, zou ik gerust mijn hoofd nederleggen. Ze heeft 

immens de genademiddelen van onze moeder, de hei- 

lige Kerk, ontvangen, wat wil ze meer?" * 

,Ach moeder ga maar gerust liggen, zeiden de kin-

deren, we zullen allee voor je doen, wat we kunnen 

en vader zal ook wel zorgen, dat je eens eerlijke be-

grafenis krijgt," 

,Neen, kinderen! ge kunt me niet helpen; mijne 

zonden kunt ge niet uitdelgen; de kerk laat mij alleen; 

ik ben bedrogen. Heb je niet geboord, wat de pas-

toor reide, toen hij mij bediend had? ,Nu geef ik je 

over aan de genade Gods in Christus." Ik meende, 

dat ik zeker van de zaligheid was. Waarom heb ik 

dan nog de genade Code in Christus nodig? En wat 

is dat? Toen ik daarover nadacht, kwamen mij al 
mijne zonden voor de aandacht, en nu heb ik geen 

vrede meer." 
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De buurvrouw en de kinderen stonden verlegen, om 

dit ziekbed, en wisten niet, wat zij der stervende zou-

den aanbieden; welken troost zij haar zouden geven, 

want ook zij kenden den weg naar den hemel niet. 

Allen waren in het Roomscha geloof opgevoed, en 

wisten niets van den weg der zaligheid, dan vermengd 
met de bijgeloovigheden der kerk van Rome. 

En toch had Kaatje in haar jeugd eene moeder gehad, 

die haar niet in het Roomscha geloof had opgevoed. 

De moeder van Kaatje woonde te Vlissingen, toen ik 

met haar kennis maakte. Zij was eene vrouw, die voor 

haal: eenig kind deed, wat in haar vermogen was, om 

haar eene goede opvoeding te geven; doch daar zij uit 

werken ging moest zij Kaatje meestentijds aan haar 
zelve overlaten, en wiet zij niet altijd, wat clou deed 

in de uren, dat zij niet op school was. Te Vlissingen 
was toentertijd geen christelijke school, en daarom 

ging Kaatje naar de algemeens armenschool, waar zij 

naast een Roomeob meisje op de schoolbanken zat. 
Dit kind vertelde haar zooveel moois van hare kerk, 

dat Kaatje de lust bekroop, om op den oenen of an-
deren feestdag in de week ook eens te gaan zien hoe 

het er in eene Roomscha kerk uitzag. Zij sprak met 

haar schoolkameraadje af, dat zij met haar mede zou 
gaan, als deze hare eerste communie zou doen. Ein-

delijk wao die lang verbeide dag daar, en Kaatje ging 
in de plaats van naar school stil naar de Roomeohe 



kerk. Hoe vreemd keek zij op, toen zij Int gebouw 
binnentrad; toon zij de netjes aangekleede kinderen 
zag, die nu belijdenis zouden doen; hoe troffen knar 
de whoone tonen van het orgel en het gezang der 
koorknapen: hoe fraai zag hier alles er uit,die sehnone 
schilderijen, riet prachtige altaar, die verrukkelijke 
beelden. Neen, we mooi was het in haar eenvoudig 
bedehuis niet. Alles. wat het gevoel kou streeleo was 
in de Roomscha kerk aanwezig; alleen van den dienst 

verstond zij niets, daar de pastoor meest in het 'afijn 
bad en sprak. 

Dat vond zij wol wat vreemd, maar zij bekommerde 
er zich niet over, want alleen de muziek maakte zulk 

een overweldigenden indruk op haar, dat de tranen haar 

langs de wangen biggelden, en zij het denkbeeld koes-
terde, dat men hier wel een voorsmaak des hemels 
moest hebben. 

Het eerste, wat haar kameraadje den volgenden mor-
gen op echoot vroeg, was: ,wel, hoe is je de dienst 
gisteren bevallen?" 

,O, het was alles prachtig, antwoordde Kaatje, maar 
wat de pastoor zeide, verstond ik niet. Spreekt hij al-
tijd in die vreemde taal?" 

,Wel neen, dan moetje 's Zondags maar eens komen, 
dan zal je het wel anders hoeren." 

's Zondags moest zij echter met moeder mede naar 
hare kerk, en dus zou zij onmogelijk den dienst in de 
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Roomeche Kerk kunnen bijwonen; want voor hare 
moeder moest zij het geheim houden. Toch werd de 
begeerte, om ook op den dag des Heeren eens gods-
dienstoefening bij te wonen, zoo sterk, dat zij besloot 
de eerste de beste gelegenheid daartoe waar te nemen. 

Die begeerte werd door baar schoolmakkertje telkens 
aangewakkerd, door haar allerlei mooie van den dienst 

te vertellen, terwijl zij niet naliet te 'glimpen op de 

eenvoudige proteetanteche godedienstoefeningen, en te 

beweren, dat men in haar kerk alleen zalig worden kon. 

Keetje werd door een en ander zoo medegesleept, 

dat zij op een der volgende zondagen, toen hare moe-

der door hoofdpijn gekweld te bed bleef liggen, besloot 

deze gelegenheid te baat te nemen, en andermaal de 

Roomeche Kerk te bezoeken. 
Weder maakten de treffende orgeltonen en het koor-

gezang een overweldigenden indruk op haar, en toen nu 

de pastoor eens korte rede in de Hollandsche taal 

hield, waarvan eo den-  inhoud wel niet geheel begreep, 

maar waarvan zij de klanken toch verstond, toen was 

het pleit ten voordeele van de Roomeehe kerk beslist, 

en gaf zij verreweg de voorkeur aan dezen dienst bo-

ven dien in hare eigene kerk. Zoo dikwijls zij nu de 

gelegenheid waar kon nemen, om de godsdienstoefe-

ningen in de Roomecho kerk bij te wonen, deed zij 

het altijd bulten weten harer moeder, die niet beter 

wiet, dan baar kind ging getrouw naar bare eigene 
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kerk. Toch kon dit niet lang verholen blijven, vooral 
in eene kleine - stad als Vlissingen, en zoo kwam ham 

moeder op zekeren dag er achter, waar Kantje somtijds 

hare zondag-morgen.nren doorbracht. 

De goede vrouw was er zeer onthutst van, en Men 

Kaatje uit de school tehuis kwam, was hare eerste vraag 

,kind, waar zijt ge zondag morgen ter kerk geweest?' 
Kaatje bemerkte aanstonds aan het gelaat harer 

moeder, dat deze de volle waarheid wist, en daar zij 
een afkeer van liegen had, antwoordde zij terstond , 

,In de Roomscha kerk, moeder I" 

,Maar kind, hoe kom je daartoe?" 

,Omdat het daar zoo mooi is." 

,En hoe weet je dat?" 
Nu vertelde Kaatje, wat haar makkertje haar op 

school had medegedeeld; hoe zij een en andermaal de 

kerk bezocht had, en het daar zoo mooi en zoo prettig 
vond, dat zij tot het besluit gekomen was, er altijd 
heen te gaan, en als zij groot was ook Roomsch te 

worden. Met schrik hoorde de goede moeder deze me-

dedeeling van haar kind aan, en de eenvoudige vrouw 

wist niet, wat zij tegen Kaatje zeggen moest, want 
zij zelve kende de leerstellingen van Rome niet, en 

had alleen een afkeer van de Boomsche kerk zonder, 
recht te weten waarom. Het hielp haar niet veel, of 
zij al tegen Kastje zeide: ,Ik wil volstrekt niet heb. 
ben, dat ge er weer heengaat, hoor I" 
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„Maar waarom niet, moeder! vroeg Kaatje, het is 
er veel beter en veel mooier dan bij ons." 

»Mooier kan wel zijn, hernam de moeder, maar be-
ter niet, want daar bidden se de beelden aan, en je 

weet toch wel, wat er in het tweede gebod staat?" 

Hierop zweeg Kaatje. Zij las het tweede gebod nog 
eens over, en dacht toen: „moeder heeft gelij k, we 
mogen geen beelden aanbidden, én als ze dat in de 
Roomsche kerk doen, dan ga ik er niet weer heen." 

Den volgenden dag zat zij nauwelijks op school naast 
haar kameraadje, of aanstonds fluisterde zij deze toe, 
welk bezwaar hare moeder tegen de Roomsche kerk had. 

Het bleek echter dadelijk, dat haar schoolmakkertje, 
boter in de leer harer kerk onderwezen was dan Kaatje 
en here moeder in de bare; want dadelijk gaf zij ten 
antwoord: „dat ie niet waar," en wilde er op laten 

volgen, wat wel waar was; doch ziende, dat de onder-
wijzer het fluisteren bemerkte, zeide zij : otraks als de 

school uitgaat, zal ik het je beter zeggen," 

Met verlangen zag Kaatje het einde van den school-
tijd tegemoet, want zij was reeds zoo door den Room-

schen eeredienst ingenomen, dat het haar spijten zou 
als hare moeder gelijk had, en dus hoopte zij, dat haar 
vriendinnetje een afdoend antwoord zon kunnen geven. 

Nauwelijks was de school dan ook uit, of deze aaide: 
„De beelden en schilderijen in onze kerk bidden wij 

niet aan; maar zij dienen om ons in herinnering te 
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brengen, wat de heiligen gedaan hebben, opdat wij hunne 

deugden zouden navolgen. Evenals bijv. het etandbeeld 
van De Ruyter in onze stad staat, om ons te herinne-

ren, wat deze groots zeeheld voor ons land geweest is. 
Nu was Kaatje gerustgesteld, en nauwelijks was hare 

moeder des avonds uit baar werkhuis te huis geko-

men, of zij zeide triomfantelijk „moeder, het is niet 
waar, dat de Roomschen de beelden aanbidden; ze 

dienen slechts tot voorbeelden ter navolging." 

De goede moeder van Kaatje was nu ten einde raad, 

want zij wist niet, dat de Roomsehen wel degelijk 

Maria en tal van heiligen aanroepen, ore hunne voor-

spraak te zijn bij den Heem Jezus, terwijl de Heilige 

Schrift leert: Wij hebben eenen voorspraak bij den 

Vader, namelijk Jezus Christus den rechtvaardige. Dat 

we rechtstreeks tot den Heiland kunnen gaan, en geen 

andere bemiddeling nodig hebben, leert ons de Bijbel; 
doch daarvan houden de Roomsehe priesters de men-

schen onkundig. 
Had de moeder van Kaatje dit geweten, ze zou niet 

zoo uit het veld geslagen zijn, en haar kind beter 

onderricht hebben. Nu wist zij niets anders te doen, 

dan de tusschenkomst van den onderwijzer harer doch-

ter in te mepen ; doch deze verklaarde er niets anders 
aan te kunnen doen, dan het kind te verplaatsen, om-

dat hij op school geen partij voor de eene of andere 
Kerk mocht kiezen. 
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Het verplaatsen hielp evenwel niet veel, want nu 
was Kaatje wel op school van haar vriendinnetje ge-
scheiden, doch buiten de schooluren kwamen zij zoo- 
veel te meer bij elkander. De pastoor, aan wieu het 
Roomecho kind in de biecht alles, wat zij met Kaatje 
besprak, had medegedeeld onderrichtte haar nu nog 

beter, wat zij tot het protestantsche kind moest zog-
gen, en zoo vernam Kaatje allerlei onwaarheden, om-

trent Luther en Calvijn, zoodat het kind geheel inge-
nomen werd tegen alles, wat pmtestantsch was, zelfs 
ham eigene moeder begon te verketteren, en haar de 
gehoorzaamheid weigerde. De moeder van Kaatje was 
nu geheel verlegen. Het eeuwig belang van haar kind 
ging haar na aan 't hart, en dagelijks droeg zij het 

den Hoera op, Hem biddende hare lieveling te bewa-
ren voor de dwalingen der Roonasche kerk. Zij lette 

met zooveel zorg als zij kon, op de gangen van haar 
kind, en stond het voortaan niet meer toe, zonder haar 
naar de kerk te gaan, opdat zij niet meer den dienst 
in de Roomsche kerk zon bijwonen. Zij kon echter niet 
beletten, dat Kaatje, terwijl zij uit werken was, buiten 
de schooluren met het Roomsche meisje in aanraking 
kwam, en dit kind deed haar best om de indrukken, 
die haar makkertje van .den Roomechen godsdienst 

ontvangen had, te versterken, daartoe aangewakkerd 
door den pastoor. • 

Eindelijk was de tijd daar, dat Kaatje de school 



12 

verlaten en gaan dienen zou. Hare moeder besteedde 
haar bij protestantache mensehen, en deed haar op de 

catechisatie bij een der predikanten. Den leeraar onder-
richtte zij tevens, omtrent de genegenheden van bare 
dochter, en verzocht hem Kaatje over hare voorliefde 
voor de Roomache kerk te onderhouden. Dat deze liefde 
nog bij haar stand hield, bad menig gesprek met haar 

kind haar bewezen; doch Kaatje was zoo goed door 

haar makkertje ingelicht, dat hare moeder tegen de 
spitsvondigheden der kerk van Rome niet was opge-

wassen. Geheel anders was het met den leeraar. Deze 

wederlegde hare dwalingen op overtuigende wijze, en 

toch had ook dit geen invloed op het jeugdige meisje. 

Haar zinnelijk hart werd nu eenmaal aangetrokken 

door den zinnenetreelenden roomschen °eredienst, en 

hiertegen helpen geen redeneringen van den besten en 

vroomsten predikant. Niet de leeraar, maar de Heilige 
Geest zou haar van dwaling overtuigen; doch eerst 

nadat zij jaren lang de waarheid had tegen gestaan. 

De menaohen, bij wie zij diende, waren helaas I naam-

christenen, die zich weinig bekommerden om den 

godsdienst, en er dus geen acht op gaven, welke kerk 

hare dienstboden bezochten. 
Kaatje had daardoor meer gelegenheid - dan vroeger 

de Roomeehe kerk-  te bezoeken, tot groot verdriet van 
hare moeder, die haar telkens daarover onderhield 

en haar gedurig vermaande, toch niet op dien weg voort 
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te gaan. Doch allee wee vergeefseh. Hoe grootar Kaatje 
werd, hoe minder zij naar hare moeder luisterde, en 
hoe meer zij de Roomscha kerk bezocht. Ten laatste 

bleef zij geheel van de catechisatie weg, en toen de 

predikant haar in haren dienst opzocht, weigerde zij 
hem te woord te staan, en moest hij onverrichter 
sake vertrekken. 

Hare goede moeder leed er zeer onder, en wiet ten 
slotte niets andere te doen, dan te ijveriger voor haar 
kind te bidden. vertrouwende dat de Heere haar uit 
de strikken der Roomscha kerk zou redden. 

Vier jaren waren sedert verloopen, toen op een 
avond eene buurvrouw harer moeder Kaatje kwam zog-
gen, dat zij spoedig thuis moest komen, went hare 
moeder wae ernstig ziek geworden. In dien tijd was 
Kaatje bij Roomsabe menschen gaan dienen, opdat zij 

geen last van de predikanten zon hebben, en zij or-
gestoord de Roomeche kerk sou kunnen bezoeken. Kort 
daarop wae zij tot die kerk overgegaan tot groote smart 
harer moeder. Deze echter kon haar kind niet verge-
ten, ofschoon de dochter in het geheel niet meer naar 
de moeder omkeek. Nu die goede vrouw op haar ziek-
bed lag, dat weldra haar sterf bed sou worden, riep 
zij onophoudelijk om Kaatje, totdat eindelijk de buur-
vrouw deze waarschuwde. Zoodra Kaatje vernam, dat 
Rare moeder ziek- was, spoedde zij zich heen, en wel-
dra stond zij aan de eterveneponde. 
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„Kaatje .... Kaatje .... kom toch" .... kreunde de 

zieke, terwijl haar kind voor haar stond. 

,Hier ben ik, moeder." zeide Kaatje, terwijl zij zich 

over de zieke heenhoog. 

,Ik.... ga.... naar Jezus  zal ik n... daar 

wederzien ?" 
Nauwelijks had de moeder dit gezegd, of Kaatje 

vloog hot huis uit, de zorg voor hare zieke mentor 

aan de buurvrouw overlatende. 

Deze begreep niet waarheen Kaatje zoo ijlings ging, 

en bromde: ,nu zal het mij toch benieuwen, of die 

deern zoo hare moeder zal laten sterven, zonder ver-

der naar haar om te zien." 
Zij stond echter sprakeloos van verbazing toen Kaatje 

kort daarop met den pastoor de woning binnentrad. 

,Wat moet dat beduiden?" vroeg de buurvrouw>  
,hot mensch is niet Roomech." 

,Bemoei je met je eigen zaken" snauwde Kastje 

haar toe, terwijl de pastoor aanstalten maakte om do 
zieke te bedienen. 

De stervende riep intueechea weder: ,Kaatje  

Kaatje zal... ik u wederzien  bij Jezus?".....  
Toen de pastoor daarop hare oogen, neus, mond en 

verdere ledematen met het oliesel bestreek, sloeg zij. 

plotseling hare Dogen op, en den priester ziende, maakte 
zij eene afwijzende beweging; doolt daaraan stoorde 

zich de dienaar van Rome niet. Op eens spande de. 
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zieke al hare krachten in, ging rechtop in bed zitten 

en radde, terwijl zij hare oogen wijl openspalkte: 

.Jeans neemt de nondaers om, 

?dij aak heeft hij sangenomea 

Mij den Omel opgedaan; 

'ij Mag vertrouwood tot Rom kamen ; 

'k Mok dan tolk non 't eind dor hun 

Jen. neemt de zondeare see." 

Toen zonk zij in elkander, en  de zieke was 
niet meer, 

,Hier ie niets moer te doen,' zeide de pastoor, „zij 
ie als oen ketter gestorven, en de Heilige kerk kan 
haar niet meer redden." 

Dit alles geschiedde in het bijzijn van de buurvrouw, 
die nog altijd stom van verbazing was, doch op dat 

geiegde vatte zij vuur, en aaide 
Jon kerk heeft hier niets te maken, en gij moogt 

willen, dat alle Roonesehen zoo sterven konden." Daarop 

zich tot Kaatje wendende, zeide zij: „En jij dwaze meid! 
hebt je moeder vermoord met je papisterij. 't Ie God 

geklaagd, maar je zult je streken nog wel eens thuis 
krijgen." 

Het afsterven harer moeder had op Kaatje een die-

pen indruk achtergelaten, en de vraag deed zich aan 
baar op: zou moeder werkelijk gelukkig en naar den 

hemel zijn' Tot hiertoe had zij zich slechte met de 
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uiterlijke vormen van den godsdienst tevreden gesteld, 
en daarom te meer had de ltoomsche kerk haar aan-
getrokken, maar nu was haar do vraag ernst gewor-
den: hoe word ik zalig? Toen zij daarover nadacht, 
ontstond er een zware strijd in haar binnenste, en be-.  
gon zij berouw te gevoelen, dat zij hare moeder on-
gehoorzaam geweest was. De twijfel aan de waarheid 
der Hoomsche leerstellingen rees in ham ziel op, want 
zij kon niet gelooven, dat hare moeder verloren was, 
en toch had de pastoor immers gezegd: ,de Heilige moe-
der, de kerk, kan haar niet meer redders." 

Hoe meer zij daarover nadacht, hoe twijfelmoediger 
rij werd, totdat zij eindelijk besloot al hare bezwaren 
den priester in den biechtstoel bekend te maken. 

De pastoor bracht haar onder het oog, dat zij zonde 

deed met te twijfelen aan do waarheid van de Heilige 

Moeder, de Kerk; .liet in het midden waar zich de ziel 
harer moeder bevond, en spoorde haar aan tot getrouwe 
betrachting harer godsdienetplichten. Hij vermaande 

haar veel voor de ziel harer moeder te bidden, en 
gedurig zielmissen voor haar te laten doen, misschien 
zou de Heilige Maagd zich harer dan nog wel onder-

men, en haar voorspraak zijn.. 
Nu werd Kaatje nog ernstiger Roomeehgesind, zij 

trachtte door bidden en boetedoeningen, door geschen-
ken aan de kerk, en elke week eene waskaars ter eere 
der Heilige Maagd te branden ham moeder te verlossen. 
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Te Vlissingen kon zij het echter niet langer uithou-

den. Menigeen wees haar met den vinger na, en me-
nigmaal moest zij het verwijt aanhooren, dat zij hare 

moeder van verdriet had doen sterven. Het waren in 

haar oog wel ketters, die dat zeiden; maar het hinderde 
haar toch, en daarom besloot zij een dienst in Am-

sterdam te zoeken, hetgeen haar gelukte. 
Niet lang daarna kwam zij hier in aanraking met 

een jonkman, met wiep zij in het huwelijk trad. Deze, 

ofschoon zelve Roomah, meende, dat zij haar geld 

beter kon besteden aan haar huishouden, dan aan ziel-

missen en geschenken aan de kerk. 
Hij oordeelde, dat die dingen goed waren voor men-

schen, die het missen konden, dooh zij hadden hun 

geld wel noedig voor hun onderhoud. Nu trachtte 
Kaatje door nog geduriger voor de ziel harer moeder 
te bidden; door nog meer deugden te beoefenen en goede 
werken te doen zelve de zaligheid te verdienen, en nog 
oenige deugden over te houden, die dan hare moeder 
ten goede zouden komen. 

Zoo leefde zij oenige jaren voort, bemind door haren 
man en hare kinderen, geacht door hare buren, die 
haar wegens hare buitengewone godsdienstigheid be-
wonderden. 

Zoo meende Kaatje den hemel te verdienen, en hare 
moeder te verlossen, en waarlijk, als men door d.n,z1 
en goede zoden de gelukzaligheid kon ve zerv,,, don 
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zou zij het ver gebracht hebben. Zij had veel van den 
rijken jongeling, die ook meende al de geboden Gods 
van zijne jeugd onderhouden te hebben; maar even-
als hem ontbrak haar het ééne noodige. Zij was blind 
voor hare gebreken; zij kende hare zonden niet; zij 
wist niet, dat de rechtvaardige alleen door het geloof 
moet leven, en al onze eigen gerechtigheid gelijk is aan 
een wegwerpelijk kleed. Toch zouden niet hare gebe-
den voor hare moeder, want die waren nutteloos, maar 
de gebeden van bare moeder voor haar verhoord worden. 

Toen zij na emoe bijna twintigjarige eohtvereeniging 
en een evenlange arbeid om de zaligheid te verdienen 
op het ziekbed werd nedergeworpen, meende zij wel-
draden hemel binnen te gaan. 

Zoodra dan ook de dokter verklaarde, dat de toe-
stand der zieke hopeloos was, zond haar man om den 

pastoor, teneinde haar de genademiddolon van de Rei. 
lige Moeder de kerk toe te dienen. 

De pastoor nam haar de biecht af, en Kaatje be-
leed, dat zij in haar leven zich wel eens aan deze en 

gene verkeerdheid had schuldig gemaakt; maar meende 
toch, dat hare deugden hare gebreken verre overtroffen. 

De pastoor aaide daarop: ,Als God u de zonden 
vergeeft, dan vergeef ik ze u ook." 

Telkens had Kaatje in de biecht deze woorden uit 

den mond van den priester vernomen, zonder er hij na 

te denken, doch nu verschrikte ze daarvan. 
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„Als God u de zonden vergeeft, dacht ze; maar heb 

ik dan' niet mijn best gedaan, en zijn se dan niet ver-
geven?" 

En toen de pastoor, na haar geheel bediend te heb-
ben, reide: „Hu, geef ik je over aan de genade Gods 

in Christus," toen werd ze nog meer ontsteld. Ze 

meende klaar te zijn, en 't werd haar duidelijk, dat 
zulks lang niet zeker was. Zij begon over haren toe-

stand na te denken, de Heilige Geest overtuigde haar 

van zonde, en toen zag zij in, dat zij zioh bedrogen 
en de kerk van Rome baar misleid had. No was het 

te laat meende zij; nu was al haar werken vergeefseh 
geweest, nu deed de Heere haar zien, dat al hare ge-

rechtigheid niets waard was, dat zij gezondigd had 

tegen den Hoera en tegen hare moeder. Toen herin-

nerde zij zich het sterfbed harer goede moeder, hoe 

<loze gerust de eeuwigheid was ingegaan; toen geloofde 

zij dat hare moeder behouden was, en zij verloren 

ging; toen begon zij, snode wij in het begin walk dit 

ver haal gezien hebben, te roepen: mijne zonden! mijne 
zonden! 

Vele zijn de middelen waardoor de Heere zijne ver-
lorene schapen tot Ziel, trekt. Toen Hij op aarde rond-
wandelde, gebruikte Hij eens het slijk der straten, om 

oen blinde de oogera te openen, en nee iets zou ook 

hier gebeuren, want die Hem zoeken vinden Hem. 
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Do Heere had in Kaatje ook zulk een verloren schaap 

gezien, dat Hem op hare eigen gemaakte wegen te-

vergeefs gezocht had, en dat Hij nu op eene wonder 
lijke wijze tot Zijne schaapskooi zou leiden. 

Jaren lang heeft lange Amsterdam's átraten eene 

vrouw gelogen, die over dag allerlei liedjes zong, om 
het medelijden der menschen op te wekken en z66 
aan den koet te komen. Dee avonds echter bediende 

zij zich van psalmen en geestelijke liederen, en werd 

daarom algemeen de ,nachtengel" genoemd. 

Of deze vrouw zelve gevoel bad van hetgeen zij zong, 

betwijfel ik zeer, want kermisdeunen en psalmen zingen 

gaat niet urnen; zij deed het alleen om haar brood 
te verdienen. Toch zou de Heere deze vrouw gebruiken, 

als een middel in Zijne hand, om eene ontwaakte ziel 

de blijde boodschap der zaligheid te brengen. 
Terwijl Kaatje op hare stervenssponde uitriep: mijne 

zonden I mijne zonden] liep .de nachtengel" in de 
baart geestelijke liederen te zingen. 

Eindelijk hield zij ook stil voor de woning der zieke 

en deze hoorde op haar ziekbed zingen: 

Jens neemt de zondaar. aan 
Hoopt dit troaatiroord ta. no allen, 

Die au 's lome rechte bun, 
11t, den dwaalweg zijn ronden:  

't Rechte pad lort ni hen gun, 
rune neemt de madams aan. 
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Nauwelijks had Kaatje deze woorden vernomen, of 
zij richtte zich in haar bed op, en solde tot de oorsten-

, ders ,laat die vrouw hier komen 
De buren en de kinderen, die om het bed stonden, 

keken elkander aan, en begrepen eerst niet, wat de 
zieke wilde, want zij meenden het heiligschennis te 
zijn eene liedjes-zangster aan een sterf bed te roepen. 
Doch de zieke smeekt. zoo dringend: ,och laat die vrouw 

binnenkomen," dat ze eindelijk toegaven, en ,de nacht-
engel" riepen. 

Zeodra deze verschenen was, zeide Kaatje: »Vrouw I 
zing dat lied nog eens," en de zangster zong:.  

Jam neemt de aandamt enz. 

Toen het eerste vers gezongen was, zeide Kaatje 

„ga voort!" Het tweede couplet werd daarop gezongen, 
en het klonk haar als hemelmuziek in de oeren: 

Gleen genade zijn wij waard; 
Mar i. d' Beamelleh.dm 

naart om eed zijn moet verklaard: 

Dat wo, hoe met selndd beladen, 
en Mom. tot hm zus; 

Ierm neemt de zondaar. sen t  

,Dat heb ik nodig. Ach ga, alsjeblieft voort," 
smeekte nu Kaatje, en daarop ruisohte het door de zie-
kenkamer 

Ale een herder wil Hij trem 
.Sehmn in een wee.. aan 't dm.. 
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leunt 't zich zelf vorli.on 

4"1111 dom doolweg wederhelft, 

Ontnam. do raakte baan: 

Zoette lozend de zondaars an! 

,Dat verloren eenmap ben ik," steundo de zieke, ,go 
voort.... go voort I" 

Daarop zong ,de nnehtengul" en lintar gezang klonk 
der huilbugeorige in het oor eu droog door in luier 
liert, :doof WI ongel uit don hemel het heao toogoroo-
pen had : 

Kond gij aait, komt tot Ileza! 

Zondaar, kot., vrat mot 11 Itludroul 

duim mort u, hoort 010 oio, 

rit tomirb .indam tut Ouds 

Vrij t000gt  gij tot lans gaan: 

buut mand do rendeer. een! 

,lluere Jezus! neem.... ook mij aan t" had Kontj-, 
en onderwijl de zangster deed hoorn»: 

01 dit looft all  nieuwen mal 

gij de grootmid vaat mik 1.1110,1. 

Door lijn god111 rfferblood 

Hoedt 110 ob mto°tn gevonden 

km ik ar voet op gomt: 

Jets neemt do zondaars a.: 

werden haar de negen geopend, en zog zij bon. zon- 
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den verzoend door het bloed des kruiste, roedel. zij nol 

volle instemming kon aanhooren, toen gezongen werd: 

Ja, tm apenokt mijn hort mij art, 

Wis Cl God mij us WC. eli.011, 

Ida nou Tomlin nou mij, 

Wo hort zalf mijn onlodd omhouw. 

keu mij no comvid Mulo: 

Jou. neemt de puimt. uo. 

Tranen van dankbaarheid vloeiden lange de wangen 

van Kaatje, toen het slot: 

doorn ummat de uurloon mm, 

150 ook keert Hij oudoom.. , 

werd aangeheven. Toen herinnerde zij stolt, dat ook 
hare moeder dit betuigd had op haar sterfbed. Twin-

tig jaren lang had zij den Heiland gezocht te dienen 

op hare wijze; twintig jaren lang bad zij gemeend, 
dat zij den hemel verdienen moest door goede werken, 
en nu zeg zij, dat de !here Jezus hem voor haar 

verdiend had door zijn dierbaar bloed; dat Hij haar 

had aangenomen als oen verloren schaap, en gereed 

was haar den hemel binnen te leiden. TOOM dan ook 

„de naohtengel" zweeg stamelde zij ,Mij ook .... heeft 

hij aangenomen  Amen Heers Jezus  dat 

was het  wat ik noodig had." 

Nu leidde zij ziel, rustig neer; want nu had zij vrede 

voor haar hart, en wee bereid te sterven. 
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Toeu ,de nachtengel" vertrokken was, kwam haar 

man tehuis, die zich er over verwonderde, dat Zijne 
vrouw er zoo gelukkig en blij uitzag. Zoodra zij hem 
gewaar werd, riep zij hem tot zich, en wide : ,Jesus 

alleen moet  ons zaligmaken  de kerk laat 
ons alleen  als wij sterven maar Hij gaat 
met ons  nu ben ik ... gered ..." 

Kort daarop blies zij den laatsten adem uit, en was 
alzoo: eindelijk gered. 
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