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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: Ida Keller
Titel: De laatste bede eener moeder
Druk: 1
110 blz.

De titel »Meester« (pottebakker) en het eerste plaatje doen een verhaal uit den ouden tijd
verwachten, maar de stoomtranm van blz. 8 brengt den lezer al dadelijk in het heden terug. »Dat
haar Johannes eens een kind van God mocht worden!« - dat was de laatste bede van de stervende
moeder geweest. Ach, wat scheen het eerst geheel anders te zullen gaan. Het kind, dat spoedig ook
zijn vader verloor, kwam bij pleegouders, die hem verwenden, toen in een net, maar ongodsdienstig
gezin, raakte op den verkeerden weg en kwam eindelijk tot diefstal. Maar God had den jongen man
een vriend gegeven, die biddend over hem waakte : een vroegere bediende van zijn overleden
vader, die reeds bij Johans geboorte beloofd had, een oudere broeder voor hem te zullen zijn. Door
dezen vriend brengt God Johan weer tot bekeering en zoo wordt de laatste bede verhoord. Een
uitnemend boekje. Vol actie en toch alleszins natuurijk. En wat een sympathieke figuur, die »oudere
broeder«. Gezonde godsvrucht krijgen we te zien. Voor den leeftijd van 12 tot 16 jaar zeer aan te
bevelen. Beteekent Johannes wel »Godsgave«? Dat is de naam Theodorus. Johannes beteekent :
»God is genadig«.

Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
--------------------

 

Auteur: Ida Keller
Titel: De laatste bede eener moeder
Druk: 2
123 blz.

Een mooi boek, waarin ons de geschiedenis verhaald wordt van een jongen, wiens Moeder vroeg
gestorven is. Later dwaalt hij af, maar wordt door een vriend weer op het rechte pad gebracht. Men
leest dit boek achter elkaar uit! (Leeftijd 14-15 jaar). Er wordt in dit boek een mooi voorbeeld
gegeven van Christelijke naastenliefde.

Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930
--------------------
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