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Kostbaarder is zij dan paarlen
' 
 en alle kleinoo-

den .zijn niet bij haar te vergelijken! Laagheid 
van da-.en is in hare regteehand, in hare lin-
kerhand rijkdom en etre. llare wegen zijn we-
Garf DER LIEFELIJKlIEID, en alle hare paden 
vrede. De boom des levens is zij voor hen, 
die haar aangrijpen, en die zich aan haar vast-
houden zijn welgelukzalig. 111: 13-16. 

De Heer geeft wijsheid; uit zijnen mond komt 
wetenschap en verstand. 11: 6. 

De wijzen zullen eer ten erfgoed bezitten, der 
dwazen vermaardheid is — openbare schande, 
111: 35. 

't Was niet om glorie wijd en zijd, 

Om aardsche pracht of schat, 
't Was niet om lauwren in den strijd, 
Of langgcrektcn levenstijd, 

Dat Isrels koning bad. 

Hij riep zijn God om wijsheid aan, 
En, e Amen!, sprak de Heer. 

Hij had do goede keus gedaan; 
be wijsheid werd hem toegestaan, 

En — nog oneindig meert 





Een dwaas vers:naak de tucht Zijns Vaders, 
maar die aan 't pligts-btdwang zich houdt, toom 
slat verstandig. XV: 5. - 

Die zijn vader of zijne moeder vloekt, zijn 
lamp wordt uitgelduscht in 't holle des naehts. 
XX 20. 

Hoor naar twen vader die u gewonnen heeft, 
en verwaarloos uwe moeder niet, wanneer zij 
oud geworden is. XXIII 22. 

Wie zijn vader en zijne moeder berooft, en 
zegt: Het is geen misdaad! die is niet beter dan 
een struikroover. XXVIII: 24, 

Wie in Gods hooge gunst wil deden, 
Moet ecren die Gods plaats bekledn, 

Hun wenken achten als bevelen, 
En volgzaam aan hun zijde treèn: 

Geen krans die zachter glans verspreidt 
Dan de eerkroon der Gehoorzaamheid! 

Wij lezen 'tin de TI eilge Sladen, 
Wat vreeslijk eind d'ontaarde wacht, 

Die 's vaders grijze kruin durft smaden, 
Of niet zijn moeders tranen lacht: 

Hij kent geen vreugd, hij heeft geen rust; 
Zijn lamp wordt plotsling ungebluscht! 

Moar die naar Gods gebod blijft vragen 
En eerbied voor zijne ouders Leeft, 

Hem wachten blijde levensdagen 
In 't land, dat hem de Algoedheid geeft: 

Hem wacht hier boven 't heerlijkst loon, 
liet leven en de Levenskroon! 





den vollen middag. De wrg der goddelooz-n is 
akelige donkerheid; zij weten ni,t, waaraan bun • 
voet zich stoten zal. IV: 19, 19. 

De zonde moog' streden 

En vleijen zoo zacht, 

Toch heeft zij er velen 

In lijden gebragt. 

Ras volgen de-  klagten 

't Verboden genot: 

't Verteert onze krachten, 

't Ontsteelt ons aan God. 

0 Vader daar boven! 

Beveilig mijn jeugd! 

Leer Gij mij gelooven 

Aan Godsvrucht en deugd! 

Vernieuw mij Uw zegen, 

En geef mij altijd 

Uw licht op mijn wegen, 

Uw kracht in den strijd! 





behocaen ; heb ze lief en zij zullen n behauden. 
Wijsheid is 't uitnemendste: verwerf u weten-
schap vooral wat gij bezit! Omhels haar en zij 
zal n verheffen; zij zal u vereeren , als gij baar 
omarmt. Zij zal een sierlijke krans vlechten 
om uw hoofd, EENS RELERDON ome HEERLIJK-

HEID aan u schenken. Hoor, mijn zoon! en 
neem aan mijne redenen, zoo zullen jaren le-
vens n vermeerderd worden. Ik onderwijs u in 
den weg der wijsheid; ik doe u treden op regte 
sporen. Als gij gaat, zal uw tred niet eng zijn, 
en als gij loopt, zult gij niet struikelen. Boud 
vast aan heilzaam onderrigt ; laat het niet va-
ren , bewaar liet, want het is uw leven !” 
Spreuken 1V: 1-13. 

Wij leggen onze smeekgebeden 
Eerbiedig aan uw voet, 

En smeeken , .God van zaligbeden ! 
Om 'tallerhongste Goed! 

Wij komen U geen schatten vragen, 
Vaak speelgoed van één uur! 

Wij bidden om geen blijde dagen, 
Of langer levensduur; 

Wij wenschen naar geen groote namen, 
Geen handvol wereldsche eer, 

Geen vreugde, die we ons-zelven schamen; — 
Wij bidden eindloos meer: 

Wij bidden WIJSHEID - Wil ze ons geven 
Van Uw genadetroon! 

Zij doet ons voor den Hemel leven, 
Zij is de beste kroon! 





nen , maar 't pad der braven is gebaand. XV: 19. 
Ook die ij verloos is in zijn beroep, is des door-

brengers broeder. XVIII: 9. 
Luiheid dompelt den vadsigen in diepen slaap; 

(ontwakend) zal hij honger lilden. XIX: 15. 
De luijaard ploegt niet om het gure weder; 

hij mag dan beedien in den oogst en hebben 
niets. XX: 4. 

De begeerte des luijaards doet hein den dood 
aan; hoe meer zich zijne handen den arbeid 
onttrekken XXI : 25. 

De luijaard. zegt: Daar is een leeuw op den 
weg: op 't midden der heirbaan zal ik vermoord 
worden. XXII: 13. 

Die in den zomer vergadert, is een verstan-
dig zoon, maar die lang slaapt in den oogst-
tijd, is een zoon die tot schande verstrekt. 
X :.5. 

Wat edik den tanden en wijn den oogen is, 
dat is een luitaard zijnen lastgever. X: 26. 

In 't Boek voor 's Hoeren aangezigt 
Staat elke snood verzuimde pligt 

Met zwarte lettren aangeteekend: 
Door Hem, die onze daden rigt, 

Wordt ieder uur ons toegerekend. 

Een handbreed scheidt de wieg van 'tgraf: 
Wie zich der luiheid overgaf, 

Hoe zal de dood hem wakker schrikken! 
Geheel onze eeuwigheid hangt af 

Van 't goed gebruik der oogenblikken. 





Rijkdom zonder arbeid verkregen, vernedert ;  
maar die hand over Land bijeenverzamelt, legt 
op XIII: 11. 

Ziet ge iemand ijverig en voortvarend in zijn 
werk, hij plaatse zich voor 't aangezigt van ko-
ningen. XXII: 29. 

DE ZEGEN DES HEEREN IS HET DIE RIJK 

MAAKT, EN LIJ VOEGT GEEN SMART DAARBIJ. 

X: 22. 

Werkend bidden, biddend werken, 

Is voor ziel en ligchaam goed. 

God zal helpen, God zal sterken, 

Die door eigen vlijt zich voedt. 

'tBrood, door eerlijk zweet verkregen, 

Is de beste lekkernij: 

Wat ons rijk maakt, is Gods zegen, 

En Ilij voegt geen smart daarbij. 

Laat, o 'Heer! bij de aardsche beten, 

Die ons de arbeid toebereidt, 

blij de spijzc niet vergeten, 

Die daar blijft in eeuwigheid! 





De zonde die toen doet, 
Groeit uit een heinilijk zaad: 

De booze drift, in 't hart gevoed, 

Rijpt tot een booze daad. 

Wáár ook het kwaad begint, 
liet eindigt in den dood: 

Die 't kleinste kwaad niet overwint, 
Staat voor het grootste bloot. 

Gij, die in 'tbarte leest 
En al ons bidden boort! 

Bestraf, o Holland, door tiw geest 
De zonde in haar geboort'l 





Die baat bedekt met valsche lippen, en 't 
kwaad gerucht verbreidt, noem dien vrij dwaas 
en slecht. X: 18. 

Valsche lippen zijn den Heer een gruwel; 
maar die trouw zijn van handel, zijn welgeval-
len. XII: 22. 

Hoe afschuwlijk is de LOGEN! 

Geeft haar lokstem nooit gehoor! 

Denkt er aan, Gods heilige °ogen 

Zien tt immer door en door. 

De Eeuwige, enkel licht en klaarheid, 

Haat bedrog en achterklap. 

Ook van de allerminste onwaarheid 

Vergt Hij eenmaal rekenschap 

Gladde tongen, talsehe harten, 

Kunnen niet ten Hemel gaan: 

Vreeslijk boeten ze eens de smarten, 

Andren schandlijk aangedaan! 





In Jezus ontsiapenl Vrrtoikkenle hoop, • 
Die 't lijden des levens vermeld! 

'k Behield het geloof, ik voleindde den loep, 
En weet, dat de kroone mij wacht. 

In Jezus ontslapen! Gezegende rust, 
Niet langer door tranen gestoord! 

Het ligelmain, door Englen in-  sluimring gesust, 
Slaapt zacht tot den dageraad voort. 

"in Jezus ontslapen! Welzalig besluit 
Van 't waken en zwoegen op aard! 

De ziel slaat daar boven de vleugelen uit, 
Bij Jezus Verlosten geSchaardl 

In Jezus ontslapen! 0 morde 't mijn lot, 
In de ure, die mij ook verbeidtl 

BSwaar mij dat voorregt , mijn Heer en mijn God! 
En maak er mijn hart toe bereid! 

In Jezus ontslapen! Hem staan wij n af, 
0 donde, geen doode reeds meer! 

Eens wentelt ceu Engel den steen van ons graf, 
Dan zien,  we, en voor eeuwig, ta weér 1 





Een stad die openligt en zonder muur: zoo 
is een man die geen bedwang heeft over zijn 
geest. XXV: 123. 

Maak geen vriendschap met een gramstorige, 
ei: ga niet om met een man van hevige drift. 
XXJ1 14. 

't Begin des krakeels is het doorzijpelen des 
waters; laat (Ude dan den twist, eer hij losbarst 
in woede. XVII: 14, 

Als uw gramschap ontwaakt, 

Als uw grimmigheid blaakt, 

Als de hoogmoed uw hart heeft bewogen, 
Dan de driften betemd en te zelven verzaakt, 

Met den heiligen Jezus voor ()ogen! 

Hoe vergevensgezind 

Was uw goddelijke Vrind, 

Iloe ontfermend, hoe zacht, hoe bescheiden! 
0, indien gij in waarheid uw Heiland bemint, 

Laat Zijn woord en Zijn voorbeeld u leiden! 

Gij, zon vriendlijk en goed, 
Die ons kocht niet Uw bloed, 

Voor 1mw moordenaars zelfs hebt gebeden 1 
Ei, verleen ons Uw geest, die voor etruiklen behoedt, 

Die ons leert in Uw voetspopr te treden! 





Goede God! wat aardselien zegen 

Mij Uw raad onthouden moes , 

Rigt mijn voeten op Uw wegen! 

Ilef mijn hart tot U omhoog! 

Deel mij beter schatten mede 

Dan een handvol geld of gat d 

Geef me een huis vol liefde en vrede, 

En — een opgeruimd gemoed! 

Leer mij hopen en gelooven, 

Dat mijn lot verzekerd. is, 

verleen mij eens daar saven 

De onverderfelijke erfenis! 





Hij, die gestolen goed geniet, 

Geniet met heimlijke angst. 

Wat schatten ook Oneerlijk biedt, 

Och, Eerlijk duurt het langst. 

Al is de leugen nog zoo snel, 

De waarheid achterhaalt haar w4..1!,  

Daar leeft een heilig God omhoog, 

Die afschuw heeft van tkwaad ; 

Die met Zijn aldoordringend oog 

Den diefstal gadeslaat. 

Een valsche schaal, een valseh gewigt, 

Zijn gruwlen voor Zijn aangezigt. 

Algoede God! ik vraag niet veel: 

Bij vlijt en overleg, 

liet brood van mijn bescheiden deel, 

Gewonnen op Uw weg! 

De bete, die mij 't beste lust, 

Zij die, waarop Uw zegen rust? 





Die zijn oor stopt voor 't geschrei der armen, 
e zal ook roepen en niet verhoord worden. 

XXI: 13. 
Die den armen geeft, lijdt geen gebrek, maar 

die zijn oog sluit (voor de ellende), laadt groo-
ten vloek op zich. XXVIII: 27. 

God der gaven en talenten, 

Wien ik alles schuldig weet! 

Beide, kapitaal en renten, 

Moeten in Uw dienst besteedt 

Zalig, die den arme kleeden, 

Weetw en wees ter zijde staan: 

Wat wij d' allerminste deden, 

Hebben wij den lieer gedaan. 

Gasten zijn wij hier op aarde; 

Wat wij lieven, gaat voorbij 

Maar de Liefde houdt haar waarde 

God der liefde, leer haar mijl 





't gen-lengde voclit• te proeven. De wijn bekoore 
o niet als bij zich purper toont, als hij in den 
beker vonkelt en opwaarts stralen schiet; ten 
laatste bijt hij als een slang, en spreidt zijn 
gif gelijk een baselisk. XXIII: 99-33. 

Waar zijn klagten? waar zijn twisten? 
Waar wordt goed en bloed verteerd? 

Daar de drank het brein doet gisten 
Daar de boozc &Wi regeert! 

Vreugde schijnt zij aan te kweeken, 
Maar haar vriendschap duurt niet lang: 

Als een adder zal zijsteken, 
Gif verspreiden als een slang. 

Zoekt gij wik vergenoeging? 
Ach, de dronkaard kent er geen.. 

Hoe vergaat zijn hart van wroeging, 
Als de valsche roes verdween 1 

Bleek en bevend zit hij neder, 
Door gestadige angst verraseht, 

Tot hij wekr, en telkens weder, 
kaar den vollen beker tast! 

Tot hij als een hol geraamte 
Wakend droomt en droomend waakt, 

Tot uit jammerlijke schaamte 
Hein zijn eigen kind verzaakt; 

Tot hij, magtloos en wanhopend, 
Zijn verloren ziel beweent; 

Tot een eerloos graf zich opent 
Voor zijn uitgetierd gebeent'l 





Ouders, wie de Deugd bekoort, 

Doen haar ook han kindren kennen, 

Leeren hen, naar 's Ilecren woord, 

Zich aan 's Ilecren dienst gewennen. 

Eindren, die bij 't licilrijkst lot 

Gaarne 'tregte pad bewandlen, 

Moeten, met het oog op God, 

Naar hun ouders lessen handlen. 

Welgezegend is het huis, 

Waar de groeten met de kiemen 

Opzien tot des Ileilands kruis, 

En zich in 't geloof vereenen1 

Lieve Jezus! sterk mijn jeugd 

Tot getrouwe pligtsbetrachting 1 

Uw gemeenschap zij mijn vreugd, 

En Uw Hemel mijn verwachting! 





Die als aanbrenger rondgaat, openbaart de 
geheimen; vermijd dan den omgang met hem, 
die zijne lippen niet digt kan houden. XX: 19. 

Belastert toch elkander niet, 

Door boozen nijd verhitl 

Ook als ge uw broeder atruiklen ziet, 

Veroordeel niet, maar bidl 

Wat dunkt u, als men u beloog, 

Uw goeden naam vertrad? 

Den splinter aanwees in uw oog, 

En eigen balk vergat? 

Een ander voelt zoowel als gij 

Den smaad, de smart, de schond. 

Betoon een heilig medelij', 

En — leg de tong aan band ! 

De smet, die eens geworpen wordt 

Verdwijnt zoo ligt niet war; 

En wie zijns broeders eer verkort 

Vergrijpt zich aan zijn Heer. 







Dit boekje vormt een verzameling van 
zestien zogenoemde beloningsplaatjes, 
die in het midden van de vorige eeuw in 
de zondagsscholen aan de kinderen wer-
den uitgereikt. 
Door schenking en aankoop werd een 
komplete verzameling verworven, welke 
in het jaar 1975 ter gelegenheid van het,  
honderd en tien-jarig bestaan van de 
Nederlandsche Zondagsschool Vereeni-
ging, gevestigd te Amsterdam, door de-
ze in samenwerking met Uitgeverij G. F. 
Callenbach b.v. te Nijkerk opnieuw in 
deze vorm werd uitgegeven. 
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