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Kinder- en Jeugdboeken

Zondagsschoolboekjes

Recensie

Auteur: Johanna
Titel: Een mislukte bedeltocht
Druk: 1
40 blz.

Een meisje uit een verarmd gezin wordt op Kerstavond uit bedelen gezonden. 't Duurde lang, eer zij
er toe kon overgaan, maar de nood dringt. Zij gaat naar het station, en vraagt aan de reizigers om
eene aalmoes. De meesten loopen ongevoelig haar voorbij. Eindelijk wil een heer haar iets toereiken,
doch zij verdwijnt eensklaps onder de menigte. Zij vindt dat bedelen zoo schandelijk. Wat dan? Zij
gaat naar eenen kapperswinkel, verkoopt hare schoone haarlokken, en brengt het geld, daarvoor
ontvangen, thuis. Het Kerstlied, dat zij, in den kapperswinkel heeft hooren zingen (de kapper is een
godvreezend man) is aanleiding, dat het meisje voor het eerst van haar leven het evangelie hoort en
eene bedelares wordt aan den troon der genade. In 40 bladzijden helderen druk, met 2 mooie
plaatjes en sierlijken omslag, wordt dit Kerstverhaal den lezers aangeboden. Taal en stijl zijn zuiver.
Het geheel maakt eenen aangenamen indruk. De strekking is, dat men met al zijne nooden tot den
Heiland de toevlucht mag nemen. Hoe uitnemend dit ook zij, toch heeft het telkens borduren op dit
stramien eene schaduwzijde. Het maakt wel eens den indruk, alsof het doel van Jezus' komst was,
van het aardsche leed te verlossen. Verschillende redenen worden genoemd van Christus'
menschwording. Doch de diepste oorzaak : n.l. onze ontvangenis en geboorte in zonden, gelijk de
Catechismus het uitdrukt, wordt door de schrijfster niet gemeld. Ook lijkt het ons toe, dat zij de leer
der verkiezing angstvallig verzwijgt. In het slot schijnt de Zondagsschool de kerk te vervangen. Doch
niettegenstaande deze fouten durven wij dit boekje gerust aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902
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