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'P,rogramma.
van de JUBICO

Jubileumconferentie op de 2e Pinksterdag
1950 ter gelegenheíd van het 25-jarig
bestaan, te houden in de JUBICO-tent,
Stationsplein te Hengelo (O.)

Bevat tevens het programma van de
l

l

l

l

l 20e Naíionale
Jeugdconfereniie

te houden op Dinsdag 30 Mei 1950 in de
Ceref. Kerk, Bankastraat te Hengelo (O.)

Prijs van dit programma 30 cent
Programma verplicht voor alle bezoekers
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Ter conferentie is een Commissie van füde aanwezi@,
waarvan de leden kenbaar zijn aan een roáe rozet op
de borst.
De leden van de Huisvestin@scommissie dra@en
witte rozet.
De leden van de Jeu@draad dra@en een blauwe rozet.
Alle mo@elijke inlic:htin@en

:t. H'ulp
worden door de Commissie

van Orde verstrekl wordt zo nofüd verleend.
Inlichtin7en om.trent de huisvestinq en wat daarmede
in verband staat, @even de mensen met een witte rozet.
Wend je alleen tot deze personen en vol@ hun advies op.
Een ieder moet zich onvoorwaardelijk äan de verstrekte
adressen houden betreffende slaap- en/of eetJele4en-
heid, en pas na afloop van de Jeu@drally qaat een ieder'ally qas

eetder.naar zijn/haaÏa lo@eeradres, dus niet
Elke adreskaart is voorzien van een gidsnummer. Na
de sluitin@ van de vergaderin@en meldt men zich direct
bij de betreffende qids. Deze staat bij de tent op@esteld.
Waar de Corrimíssie voor een @root deel qebruik heeft
moeten maken van de qastvrijheid van leden van andere
KerJenootschappen en ook niet-kerkeïij'ke mensen,
wordt er met nadruk op dewezen, dat correct @edrad
in jullie logeerqele@enheid alsmede in de stad eenrqe.

: iS,eerste vereiste

een

7 :aart afhalen Bij áe Huis-
moet vóór 's avonds 8 uur

Iedereen moet zijn lo@ieskaart afhalen
vestin@scomrnissie en dit
@ebeurd zijn. Zij, die hun kaart niet afhalen, hebben
qeen recht meer op een loqeeradres, daar na 8 uur de
betreffende lo@iesadressen worden ai[ezeqd. Dit @eldt
voor iedereen, ook voor Voor@angers Jeu@draadsleden
en voor hen, die bij kennissen of familie hebben be-
sproken.

Toon ie een waardid lid van rle N.B.J.B.

Je bent hartelíjk u»elhom ín Hengeio maar , , . , . houd je stípt
aan bot»enstaande uoorschríften

?wa
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Het is onder ons, rriensen, nu een-
maal een qe'füuik qeworden, om
een verjaardag of jubileum feeste-
lijk te hfüdenken. Hoe saai en ver-
v-elend zou het leven worden, als
alle da@en precies gelijk zouden
zijn en als er qeen hoo@tijdaqen
zouden wezen en qeen bijzondere
herdenkin@sfeesten. Het zou bo-
vendien ook @etui@en van
zekere ondankbaarheid te@enover
die belanqrijke feiten, die in het
v'erleden verankerd li@@en. We
leven wel is waar in het heden,

maar los van het verleden. en de toekomst zou het heden
@een zin meer hebben.
Zodoende heeft ook de Jeu@draad de historische gebeur-
tenis van de qeboorte der N.B.J.B. niet willen verqeten,
doch op een passende en waardi@e wijze feestelijk willen
vieren.- De gehele Baptisten Jeugd alsmede de ouderen
staan achter dit besluit.
Vanzelfsprekend werd Hen@elo, de bakerÏnat van onze
JeuJdbewe@in@, als plaats van samenkorr»st gekozen, Dat
deze keuze veel werk, tijd en inspannin@ voor velen uit
onze Gemeente - daarin trouw geholpen door verschei-
dene leden van onze Zusterqemeente - met aách
zou bren@en, was wel te voorzien. Alle hulde en lof voor
ieder, di; min o'l meer aan de voorbereidiÏ'iqen hebben
mee@eholpen en als leden of vrienden hun wonin@en @ast-
vrij hebben opengesteld voor de @asten!
Het is m.ij als Voor@anqer der Baptisten Gemeente
Hengelo en als Voorzitter van de Re@elin@scom:missie een
bijzondere vreuQ«3e alle jon@e- en oud-N.B.J.B.-ers, als-
mede alle andere qasten, een hartelijk welkom toe te
roepen. Het is onze Gemeente als ook onze jeuqaMelin@
een groot voorrecht U allen in de plaats onzer inwonin@
te moqen ontvanqen.
Geve God ons tezamen een onver@etelijke, schone
Jeze@ende da@ bij de vierin@ Varl het 25-jari'@ bestaaÏ'i onzer
JeuJdbeweqin@. -Door alles heen kliÏfüe onze bedeweqin@.

: ,,Loofons lied de Heer, mijn ziel, en vergeet @een van
A. A. Hardenberg.Zijn weldaden".
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let }eebt hmï nu begtmïen !
De lan@-verwachte daq is eindelijk aan@ebroken. . . . . .
We zijn op de JUBICO fö Henqelo!
Wat een werk is er verzet! Wat hebben onze vrienden in
Hengelo qezwoegd en (ieploeterd! Alles is prLma voor elkaar
@e]fü
Het

omen. Er ontbreekt niets meer aan.
íeest kan nu beqinnen!

De JeJdraad en de Juhileumcommissie hopen beide, dat deze
Qrootse ontmoetin@ een feest-van-dankbaarheid zal zijn.Qroo
Wat heeft God ons rijk @ezegend in deze 25 jaar van N.B.J.B.-
leven! Rondom de wie3, van onze Bewe@i% 'was wel wat be-
zor@dheid. Misschien is deze zelfs nu noq niet @eheel @eweken.
%ar een feit is toch, dat de N.B.J.B. @rote dinqen heeft beleeM.
Of zijn dat @een qrote @ebeiirtenissen, wanneer 'jonge mensen
tot qeloof komen. de qenade van de Heiland aanvaarden en hun
leven willen wijden aan Zijn Koninklijke IXenst? De N.B.J.B.
heeft @etui@e moqen zijn vfö tien-, ia', van honderdtallen van
der@elijke hemel-verheu@ende wonderenl Daarom zijn de harten
van alfö JUBICO-qan@ers met warme dank vervuld.
Dank aam God, dat Hij de N.B.J.B. heeft willen gebruiken voorHíj d6

Heilsbihet bren@en van de Heilsboodschap aan jon@eren.
Dank aan de vele Joede en ervaren leide'rs en leidsters voor hun
trouwe en moeizame pioniersarbeid, die met zo'n rijke ze@en is
bekroond.
Dank, omdat we zelf in en door de N.B.J.B. zo veel ontvangen
hebben, dat we dit nimmer ten volle zullen kunnen vergoeden.
Zo zijn we hier dan allen samen op de JUBICO, op het feest-
van-dankbaarheid. Uit alle delen van het land, van alle leef-
tijden en van allerlei @eslachten zijn we samen @ekomen, om
God te danken in lied en woord. Dat het tentdoek opboldere
van de diepe vreuqde en de blijde lof, die in ons leven en díe
een uitwe@-moeten hebben tot in de hemel voor God.
Maar we hopen, dat deze da@ en deze dagen opnieuw mogen
bouwen aan het mooie doel onzer Bewe@in@: ,,j-on@eren op te
-éisen voor Godes Heerschappij en samen t-e binden in li'ejde
in Zijn le4er".
,,Want Jezus' Dienst is qoedl" zegt ons N.B.J.B.-lied.
Intussen: dank aan Henqelo voor de prachti@e ontvanqst. Laatbti@e

danklons ,,,vreemdelin@en" in deze stad onze dankbaarheid je@ens
Henqelo tonen door ons stipt aan de re4els te houdenl
God ze@ene ons allen! J. Broerties,

Al@. Secretaris N.B.J.B.,
Voorz. Jubileumcommissie,
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Korí overzichí
van het gehele programma
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Tweede Pinksterdad 29 Mei:

Jubic?
Ds F. E. HuizinBa,

8.55 - 9.30 uur v.m. WIJD'INGSDIENST in de Baptisten Kerk,
Jac. Catsstraat 36. Voor@anqer: Ds A. A.
Hardenber@ van?Hen4elo?(9.-). (W5ordt uit-
@ezonden door de N.C.R.V.). Zie bladz. 6.

9.45-!2.00 uur v.m. OFFICIELE JUBII,EUMVIERING
in de J[JBICO-tent, Stationsplein. Leider:
Ds F. E. Huizin@a van Ensche-de. Zie blz. 7.

12.00 - 2.00 uur n.m. KOFFIEPAUZE.
2.00 - 4.45 imr n.m. OPVOERING JUBILEUMLEKENSPEL in

de JUBICO-tent. Zie bladz 8.

5.30 - 6.15 uur n.m. GROOT DEFILE der N.B.J.B.-ers. Opstel-
len in de Dorpsmiatenstraat. Zie blaaz. 9.

Vóór 8 uur moeten alle [asten hun lo@ieskaart in ontvanqst
hebben genomen! Zie ordereqels op bladzijde 2.

8.00uurn.m.GROTE JEUG'DRÁLLY in de JUBICO-
tent. Leider: Ds F. E. Huizinqa Zie blz. ío.

Dinsdag 30 Mei:

%tíonale Jetígdconierentie

9.30-12.00 uur v.m. MORGENVERGADERING in de Geref.
Kerk, Bankastraat. Leider: Ds F. E. Hui-
zinqa. Zie bladz. 11.

2.00- 4.OOuurn.m.MiDDAGVERGADERÏNG in de Geref.
Kerk. Leider: Ds G. Ve@ter van Gronin@en.

20e
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Programma van

TWEEDE PINKSTERDAG 1950

de JUBICO

* 'Begttt DCíYl «le aag
9.00-9.30 uur v.m. WIJDINGSD'IENST in de Baptisten Kerk

aan de Jacob Catsstraat 36, Hengelo (o.).
Ds A. A. Ha;denbet@. van Henq.elo.
Mevrouw J. Kiwiet-Blaauw.

Gemeenschappelijk zin@en:
,,Hoort, het ruist in alle sferen", Gez, 133.
Schrfftlezin@: Hand. 2 :1-13.
Gebed.
Solozanq met be@eleidin@ van hoho en
piano: ,,Bede".piano:
Toespiraak door Ds A. A. Hardenber@.
Soloza% met begeleiding van hoho en
piano: ,,Danklied".piano:
Dank@iebed.
Slotzan@: Het N.B.J.B.-lied.
Mevr. L. van der Velden-Reilin@, sopraan;
de heer J. Drent, piano;
de heer Joh. Fischer, hobo.

Voorganger:
Orqaniste :
füde van de Dienst:

Medewerkers:

/'
{-

Deze IMenst wordt uitgezoni
-'ï

S,
den ')

door de N.C.R.V.. In t»erband
hiermee tnorden de herbdeuren
uíterl'ijh 8.55 u. precíes gesloten !
Memand t»erlate de herh voor
de predihant de hansel uerl«mt-

}

Vootzleí U van een Jubíleum-ín-
sígne. VeÏkrljgbaaÏ bl} de uí{gang
deÏ kerk ol bll d* íngang vaíí de
íent OpbÏengsí !en baíe van hel
}ubíleumgeschenk.

*

De oilScïële Jub{leumvienng be-
gínt pxecÏes 8.45 uuí ïn da }UBICO-
íenll Zoxgí ook daaÏ weet llldíg
aanwezlg te xljn.

l}

Meld je aan voor onze prachti@e Zomerkampenl
Eén week voor slechts f 16.00. Intekenformulieren
verkrij@baar bij de stand van het Jeu@dbureau.
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Officiële Jubileumviering

in de JUBICO-íení op heí
4 Stationsplein íe Hengelo

Aanvang 9.45 uur v.m. pÏecies Sluiling ong. 12 uur

Leider : Ds F. E. Huizinga van Enschede. Voorz. der N.B.J.B.

Begeleidi'mg: de gezamenlijke muziekkorpsen van Almelo
en Enschede. Dirigent: de heer H. WoIters van Enschede
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MrJ.A.H.J.v.d.Dus.sen

'P.'r0graföföa
Openinq door Ds Huizin@a.
a -Gemeenschappelijk zingen.
b Gebeá.
c Openinqstoespraak.
d Gemeenschappelijk zinqen.
Beqroetinq door Mr J. A. H. J. v. d. Dussen, Bur@emeester
van Hen@elo.
Korte felicitatie's namens:
a Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, door

Ds K. Reilinq Van Rotterdam-C, Lid v. d. Unie-commissie.
b Oecumenische Jeu@draad in Nederland, door Jonkvr.

C. M. Besse van Heemstra, van Amersfoort, sècretaresse
van de O.J.R.

c Nederlandse Jeugd Gemeenschap, door de heer Jan
Peters, secretaris N.J.G.

Gemeenschappelijk zin@en.
Toespraak namens het Baptisten Wereldjeu@dcomité, doorloespraak namens het öaptisten Wereld)eugdcomÏte, d
Joel Sörenson van Stockholm, Wereldjeu@dsecretaris.
Aanbieding Jubileum@eschenk door Ds H. Visser, em.pred.
te Sneek.

Gemeenschappelijk zin@en.
Toespraak Dis K. Reilin@: ,,De Boodschap aan de jeu@d
van vroeder". Oud-Jeuqdraadslid.
Gemeenschappelijk zin@en.
Toespraak Ds G. Veqter van Gronin@en, de nieuwe voor-
zitter van de N.B.J.B.: ,,De Boodschap aan de jeu@d van nu".
Mededelin@en.
Sluitinq.

í

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
:l'YÍ,Í

7



OPuoerivv6
l

ïn

iehenbpel
de middagbijeenkomsí

r
P r o g r a m m a

Aanvang 2 uur preciaíi

*

leider: Dg G. Branqera
van Den Haa2-O.. Vïce-
Vootúktet der N.B.J.B.

l Opening door Ds Elrongers
2 Mededelíngen
3 0pvoering Lekenspel

(van 2 15-4 15 uur)
4 Mededelingen
5 Slottoespraak door Ds F. E. Huizinga
6 Sluiíing iplm. 4 45 uur)

Groot JuMleumlehenspel
in 16 scènes, same%esteld door Joh. van der Baaren, van
Stadskanaal en A. J. van der Pol, van Hen@elo, met medewerkinq
van:

Chr. Reciteervereni@in@ ,,Elk Jaar beter (E.JíB.)", Hen@elo.
Vele medespelenden en fi@uranten.
Chr. Zangvereni@in@ ,íïm.manuël"i Hen@elo;
Chr. Muziekvereniqinq ,,Elad", Hen@elo;
Dirigent J. Drent.
G. Plantin@, Amsterdam, met zijn beroemde Bus.
Muziekclu'bje ,,Variola", Groninqen.
Licht- en @eluidsreqie: H. ter Braak, Henqelo.
Toneelbouw: H. Duursma, Hen@elo.
Al7emene leidin@ en supervisie: A. J. van der Pol, Hen@elo.
]ReErein: (door allen)
Zij ze@gën niet: @oenavond, bonjour of @oedenda@,
Goodbye, Tabé, of iets van 't zelfde vreemde sla@.
De een @roet zo, de ander zus:
D'N.B.J.B.,er qroet alleen met: ,,Spek de bus".

Hebt U al een Jubileum-insiigne ? Hebt U al een bezoek
. .,,oan de stands in de.,te,n;..gebracht'?' Bent 'U ?al abonné

op iíloïig leven"?'Geeit ÍJ op bij síand .Jeugdbureauaal

In de JUBICO-ien! ziin ver-
schillende slands aariwezsg.
Koopí daar. wai U nodig hebíi

0
O



Hebben alle N,B.J.B.-ers en gasten hun logíeshaarten reeds ín
ontvangst genomen? Doet het direct! Na 8 uur ís daarvoor geen
gelegenheíd meer !

GROOT DÉFILÉ

í'l
]

van alle aanwezige ?N..,p.J.B.-ers
5.30-5.45 uur Opstellen in de Dorpsm?atenstraat.
5.45-6.15 uur Défilé door Hen@elo.

Aanwijzin@en: Iedere afdelin@ stelt zich tijdi@ op achter zijn
naambordje in de Dorpsmatenstraat. Opstellen in rijen van Yiei
met tussenruimte van 1 meter. Ruimte nauwkeurig in acht nemen
@edurende de mars en in de maat blijven! ZorQ recht acMeÏ' ie
voor@an@er en naast je ei@en rij te lopen. Roken of spreken is
verbodenl Geen kofffüs of pakjes m-eedra@en! Men-volqe de
aanwijzin@en van de leiders stipt op.

Route: Dorpsmatenstraat, Emmawe@, Jacob Catsstraat, Tuin-rp.
Didorpi

MrP.
straat, Deldenerstraat, Bornsestraat, Dr A. Kuyperstraat,
. J. Troelstrastraat, Hazelaarweq, Ir M. Schefferlaan, Olden-

zaalsestraat, Wemenstraat, Enschedesestraat, Nieuw'straat, Sta-
tionsplein.
Wijzi@in@ voorbehouden.

AUTOBUS-WACHTKAMER
Stationsplein - Hengelo

*

Gezellid ziíie
èn daarbij prima consumpíie

j Koffie per kop fO.20

Koffie per potje f -.35

Thee per kop f-.20

Thee por pot5e f -.35

Vruchtenl$onade fles f -.35
idem ,,Hero" fles f -40

Limonade Gazeuse per fles f O.30
Limonade Gazeuse per glas f -.20
Coca-cola per fles f -.25
Melk per glas f -.Pa
.Cíhocolademelk per kop f -.20
Chocomel per nes f -.40

9
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Grote Jeugdrally .
in de JUBICO-íeni

Aaavang 8.- uur n.m.

Leider: Ds F. E. Huizinga van Enschede

R de Haan PROGRAMMA
Openingslied: I,Voorwaarts, Christenstrijders!"
BeJroetinJ en mededelirr@en.
Muziek: En@else hoorn en piano, Ne@ro spirituals, (@eestelijke
liederen).
Samenzanq: ,,Rijst op, rijst op voor Jezusl,,
Een woord van hart tot hart - getuigenissen van eniJe jon@eren.
Community-sin@in@.
Declamatie.
Muziek: hobo en piano.
1 'Were you there when they crucified my Lord. (Was U er bij
toen ze mÏjn Jezus kruisigden.
2 Ere zij aan God, de Vader.
Toespraak door de heer E. de Haan, leider van het Jeu@dbureau
te Heerenveen.
Samenzan@: ,,Jezus is wachtend, o zondaar, op uÍ"
Sluitin@.
let goed op áe aanwïjzÏngen van de xegelingscommisisie èü de gidsen.
Zorg, dat )-e zo spoedig mogeliik op je logeeradreg bentl Wees daar

WnQnafüllK en DOnulpZaamëElnde 'Van de JUBICO Welterusten en tot morgenl'vÏiendelijk en behulpzaam.

HOTEL DETERS
HENGELO (O.)

Zalen voor
'%ergaderingen, Diners en Partijen
Exquise keuken*

io



20e Naiionale JeugdcorderenÏie
te houden op Dinsda@ 30 Mei 1950 in de
Gerei. Kerk aan de Bankastraat te Hen[elo

'P,rogramma
P

I?

9,30-12.00 uur v.m. MO'RGENVERGADERING.

Leider: Ds F. E, Huizin@a, de scheidende voorzitter
van de N.B.J.B-.

Openinq.
Appèl van de afdelin@en,
Toespraak door JoelÍ' Sörenson, Zweden:
,Jeu@d in de B.W.A."
Muzikale bijdra@e door Jos, de Jo% van
Apeldoorn.
Korte @roet namenS de Duitse BaptistenBaptií

Wee:Jeu@d door Ds E@on Wilms uit Weener,
Community-sin@in@.y-sin@in?

n: ,,OntToesprake-n: ,,Ontrrtoetin@ met de wereld"
door Ds R. Reilin@ van HooJezand;
,,OÏ2tmoeti% met de @em.e;nte" door D!5
Jac. de Jong Van Emm-er-Erfscheidenveen,
Overdracht van de voorzittershamer aan
Ds G. Ve@ter van Groninqen.

$

2.00-4.00 uur n.m. MIDDAGVERGADERING.

Leider: Ds G. Ve@ter, de nieuwe Voorzitter van de
N.B.J.B.

Toespraak: ,,Qntmoetin@ met Christus",
door'Ds G. Veqter.
Getuiqenis- en zangdienst.
Sluiti% van de Coriferentie.

Zullen jullie allen %e gastvrouw vriendelijk danken voor haar
gastvrijhefö? Schrijf óók nog eens van }* woonplaatm uit
een extra bÏiei de dag, Ïiadat je goed bent aangekomen.

?lllen goede Ïeïs naar huis gewenstí

11



TeksÏ der liederen
No 1 füsze nntio'iuÏle

VTï) zíjn N.BJ.B.-ers, wij wijden hart en hand
ayan God en Zijn Gemeente en aa.n jong Nederland.
kl?s trouwe l«ameraden staan wij elkander bij
en eisen o,p ide jonBaren -goor Godes heerschap'pij. (2 x).

R e f r e 'i n :

In liefde:saebmverbonden. met blijdscbap in 't @emoed
.;aan w'in Zijn leHer str%jden, want lëzud Dienst is goeíl. (2 x).

Onzl ori3er is: ,.Geen leugeri mag Baan uit jullíe mon?d;
alleen het woord der Wa.aíÏheid en dat te aÏler ss'tonid!
Credrevggt je í:?ls Miin rídders en doet e.en broe.derdamd
aan vijand, yÏ'iend, 'verdoo}de, eer 'tzonlicht oÏ'+derBaat!" (2 x).

Als Jezus, onze Leidsman, aeín athoof?d van atle;er schrijdt,
dan werpen wij ons moed.igl in as lev.ens grote striid.
Het Ilefidevuur van Jezus maakt ons al.s helden ster:k
en doet Ol'lS strijdiend één ?zijn in Gods zczezend werl;. (2 x).

m'o 2 Weest paraat. NJl.J.B.-eÏ-s
'lVcest paraa.t, N.B.J.B.-ers,
='Ïltijd onversaeb(gd.
Vooi' ide eer van onze Koning,
'Worden kracht en rnoed gevíaíg'd.
Strij?dt voor Zíjn víctorie,
'Voor Zij'n Brootheid en glorie.
l'líil.t Hem geVen., heel je leven,
Volgt Hem, onverssíaíag;d.

Wc'est paraa.t, N.B.J.B.-ers,
VolHt des Koníngs s?pooí',
Tn de moeíten van je leven
(úat de Heiland Zelf je voor.
Toont je ?sterk en krachtig.
Onze KoninH is machtig.
Op Hem bouwen, Hem vertrousven,
'í'ol.genid Siteedíi Zijn S'l)OO1'.

K o o r :

VrieiÏden, veretaaf jB plícht.
Hij rna.aki ihet .strijden lich't.

.Steíinenid op Zijn V7oord
Moedíg voort!
Vríenden, aanvaaridt je taak.
Strijdt voor des Heeren zí?í'k.
Fier en blijde, op ten: striide!
Moed'ig voort'!

?t'es??( peíreb*t, N.BJ.B.-ers,
:-Ïltijd onverstoord.
Geeft een yoorbeeld aa.n de wereld,
Met de daeyd en met het svoorid.
Voor de Koníng leven,
Dat ZEll lareugde 3e ffeven.
Laat he.t merlcen. in je werken,
1)ait je Hcm behoort.

No 3 Lof zíí d:eít Heer

Lof zij iden Heer, den aimachtiBeí'i ]<oning der ere!
Dat vebrd' en heníel de lof Zijner gloríe verínere!
:ueng in at Beklank, ziel, íiw aanbiddende dank;

'v.ing' al wat adei'nt den H.ere!

Lof ZU den Here, Die de wereliden dacht e+í zij svaren,
Díe al de dropplen geteld heeft der gol.vende baren,
Die met Zijn staf iheerst van de 'ivieg tot het graf:
p.salmzing' uw' hart met de snaren!

Lof zij den Heer, Die u bootsta uit. veí'<ank'lij:ke aarde,
maar al Zíjn vol5eíd pw eeuwiHen geest openbaa.rde!
Hij had u líe'f, Díe tot Zijn kind u verhief
hoger 'dvm? d'en?gl.en in' waarde.

Lof zii iaen Heer, Die uw bevende vrees zal be.schamen!
Noern hem uw X7ader, de kroon van Zijn heerliike Namen!"'
Dsvars door de dood, neemt Hij u op ín Zijn schoot;
loof Hem in e6uwígheid! Amen.
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INo 4 Heer, i.k hoor l'líll r'(jike zegen

Heer, ik hoor van rij:ke zag'en, die GU uitstort keer op keer;
föat OC)k van die mil.de rexen dropplen 'vallen op ons í'íeer;
Ook. op on?s, ook op ons. droppalen vallen ook o.p on.s.

Heilge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij (;eef.t blinden d'ogen weer.
Wil, o, wil nu bij ons stíl.staan, werk in ons met kracht, o, Heer.
Ook ín ons, ook in ons, werk 00k door Uw kracht in ons.

Liefde Gorlss, zo reïn en krachtig', bloe.d van Jezus, rijk en vrij,
Gods gíenade, s'Lerk en inachti.g, o, veriheerlijk {] in ons.
Ook in ens, oolc in ons, o, iíerliee+'lijk U fö ons.

M

l

No 5 Dankt, «lankt nn allen Go«l

Dankt, dankt nu allen God ÏÏÏet bl.lTde fees:t@ezang,en'.
Van Hem ís 'theug'lijk lot, het heil, da't wij ontvanBen.
Hij ziet in Chrístus oníí, altij.d genadig aan.
en }íeeft ons dag aan dí:ïg met goeidheíd overlaan,

Hiij, d'eeuwíg, Ï'iilce God, wil ons reed:s in di.t leven
Zljn vreeda en heil.genol als aan Ziin kind'ren? ígeven.
Híj zal ons door Zijn Geest vermeerdaren licht en kracht,
en ons uit alle nood verlos'sen door ZUn macht.

Lof, eer en pr.ij.s zij God door aller scheps'len tongen,
op Zíjn hemeltroon a.anbiddend toexezonHen?
den Vader en den Zoon, Die met den Heil.'g?en Gcest,
Dríeeníg LïOd steeíds blllft, en ín'írner íS g,e'vreeFst.

No 6 Grijp toeh de kansen, íloor G(I«l íÏ N;egeven

Grij.p toch de kansen. door God u zeígeven,
Kor.t ísi uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wa{ toch blijft oveÏ', o, zeB van idit leveíÏ?
Daarbeid der lföfde, <edaan om u heen?

K o o r :

Niets is ?hier blijv.enid. (2 x).
Alles, hoe schoon ook, zal eeninaal verz:aan;
Maar wat Hedaan werd uit lieíde tot Jezus,
Dat houdt zijn wí.aï'de en zal blijven bes.taan.

Geef idan uw t,ijd niet aí?rï ijdele zoÏgen,
Help hen, die vielen, bren,g troog( in hun smart.
0, laat uw licht schijnen, blij als ide mOPgen.
?5s op den H.e+land, Díe i'ust geeft voor athart.

í

No 7 Ilijst op, rijst op voor Jezus

R'ijlSt Op, rijSit Op VOOr JeZuS', [ij, hel.den van 'he'l kruíS!
'Ver'.hoo(gt Zijn krijgsbanieren temidden van aJgedruis.
Door et'rjjd tot d'overwinning leiidt Jezuís .kéer op keer,
tot ied're v,ijand valle voor Zijne voeten neer.

Rijst op, riist op voor Jezus, steunt öp Zijn kracht alleen!
Uw' eígen arm is machtaloos, h.oe groot mijn 'kracht ook schee+'i.
Doet aá.n Gods wapen:rus'tíng en waakt en bi.dt eiÏ strijdt.
Roí),.ít plicht u ín ',evaien, <ehoörzaamt tlal.len tijd.

Rij:st op, rijst op voor Jezus. De strijd is kort van duur.
Na al het krijgsgekle:ter komt"t overwínningsuur.-
Aan hen, idie overwinnen, qeeft Hij de ze(gekroon.
Zij zullen met Hem heersen voor eeuwig rond Zijn troon.
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No 8 'Voorwnarts, Cbrist%eÏi, 'ïoorwuarts
Voorwí»art?s. Christ'nen, voorwaarts, .trekt ten heiliíen
voÏgt het Kon'in.ysvaandel, Hem .ten ?dierist Bewijd!
Chrisltus, onze KonJnH, stelt zich aan het hoofd,
Die ons de overwinninH na de strijd belooft.
Als een machtig' le(ger bree:kt Go?ds volk zich baan;
daar, waa.r eensi de heilagen haar z0n voor4í5,aebn.
Nergens? heers:e tweedracht; één geloof, één Heer!
Eén in ihoop en liefde, juichenid Hem ter eeri
'Voorwae?rts, broeders, voorwaarts, sluit u nauwer aan;
heft met ons de lofzang voor uw Koning aan!
Hem zij eer, aanbidding', roem en heerlijkheid;
Zin[ell Wij met Ide en.galen Hem ín eeuSV'iffiheM.

strijd;

No 9 Jeíuu is waelttend

Jezus is wachtend, o, zondaar op u.
l-loept u zo vriendelijk: ,,Komt tot Mij nu".
Biedt u verlossÏng en trooet in uw sïnart.
Kom nu, verdwaalda en geef Hem nu uw hart.
K o o r :

Vlied tot Rem nu, Hij wacht reeí:?s op u;
Ga zo níet verder, maar kom tot Hem nu.
Jezus is wachitenid, wachtend op u;
Stel het n?iet langer uit, kom, doe het nu.
Zondaar. uw wez fökt wel vrol.iik en breed,
somber het pad. dat de Cbristen betreefü.
Maar @e vergist u, want zonnig is 't pad,
dat voert ten leveni naar d'eeuwÏge sföd.
Kom .dan tot Jezus, Ziin liefde geldt u.
Kom tot den Heiland, want Hii roept u nu.
Haí»si( u tot Hem, Hjj verlost en maalct vri5.
Wellicht, mijn vriend, fü uw einde nabíj.

No 10 Hij 'leeft!
Hij leeft! Hij leeft! Die Heiland, milid en wijs.
Hij z:aa.t met rnij, Hij praívt met mij, op as levens lange reis.
Hij leeft! Hij leeft! Da( heil is ook voor u!
U vraa(,t: ,,Hoe weet Be, dat Hij 1.eeft?"
Hii leeft, díep in mij, nu!

Ik heb een zrote Heiland, Díe ook va.n:daag nog leeft.
Hij 's overal te vinden, waarheen mijn .bli.k ook zweeft.
Ik zie Zlln milde 'handen. Ik hoor Z.ijn zachte stem.
En s.teeds, als ik ín nood ben, ontmoet ík H'em.

No 11 E.én naam is onze hope
Eén naam is onze ho,pe, één gronid heeft Christusa Kerk,
zii rust in éne d?ope en í.s Zlln scheppin@swerk.
Om haar als bruid te werven, kwam HU ten hemel af.
Hij was 't, Die door Zijn sterven aan haar het 1.even gaf.
Verígíxard uit alle streken In heel de wereld één,
werd :dit haar zalíg teken, dat al.len is zemeen.
Eïén bede vouwt de handen, één zeHen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden in 't du'is.ter van de dood.
In hebeyr idrïe-eer'lz'en Here' noH in haar aardse s'trUd,
blijft ZU met heri verkeren., wien ri.ís'te H:ij bereidt.
Geef dat in Uw genade, o, God, ook eenmaal wii,
lang,s Uwe licMe paden gaíïn tot der zeíi-l'gen rei!
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No 12 Wii Thebben een Woord voor de weyeld
W,ii hebben een woor.d voor de wereld, die s'terft aan haar twijfel. en strijd;
het Woor.d, dat slechts waarhelrl en líef:de de weyg tot de vrede bereidt.

Wij wij'zen een weH voor de werelíl, door weedom en s'marten verteerd:
dat allen de Hefda geloven van God, Die de wereld reíg;eert.

WU kennnen een Heilana ider wereld, Wien.s liefde de kruisdood ver«lroeg,
in Wien Goi nog altijd blíjft zoeken het hart, idat naar Hem nimmer vroeg.

é

í

No 13 Neem d.e nüam vun Jezus mede

Neem de naam van Jezus meide in een werel.d vol van kwaad;
de7-e nEIEkï'll sichenkf 'Vl'Etre vrede', neern die rne't u, ?aa.r gïJ' :dEtEtk!

Refrein:

:Ejoop der aard, eeu.w'ge vreui«d,
heil'ge naam, die ons verheug:t! (2 x)-

Neem de naam van Jezus mede als een schil:d in iedare strljd;
zet voortaan ge-en enk'le schrede, waeyrb'4 gij die naam ontw5dt.

Als de zonden u onthe.ilagen, noem die naam in uw ,gebed;
h5 zal altij?d u beveil'Hen; Jezusa naam is 't, idie u .red't.

0, die naam zo vol. erbarmen, zegt, dat Jezus is nabij;
ziet, met uítgebreide armen waciht HU u en wacht Hij mil.

No 14 Hoor, hoor mijmi zkel

Hoor, hoor m5n ziiel! Hoor om ons eng'len zíngen!
Met hel'der blij gezeyn,g en: sltil Hebed;
zijn d.ienaars Gods, díe 'gX7aders troon omríng'en,
altij?d ook dgvr, waa.r ik' mUn s'chreden zet.

Refrein:

En.g'len van Jezus houden de wacht,
zin,gaen hun wel.kom de pel.Hrims in de nacht.

Gaat moedig' voort! Hoort om orbs em,alen zingen:
,,Vermoeiden, komt, wanit Jezus geeft u rust;
hoe naaht en donker anHstiy u omvingen,
Zijn woord w,ijst u de weg naar blijider kust!"

I

Eeníi komt de rust in 't Vaderland hierbovün:
de nacht der wereld Baat eenmaal voorb5;
en alle zaal'gen zullen Jezus loven;
Hij was hun op de pelgrímstochi nabil.

*

%erúterh onze Jeug«:íbeu»eging
door het aanbrengen van nieuwe leden
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Hebt U het schxiyerenae .Ïubileumnummer van ,,Jong Leven" al
gezien? U kunt het gratig krijgpn, indien U zich voor het verdere
lopende jaar als abonné laat inschriiven voor slechts fl.50

Kent U de ,,Vleerm'uis"?
Een mooi maandblad voor de jeuqd Van 10-15 jaar
Vraa@t inlichtin@en bij de stand van het JeuJdburo

N3,JiB,-zomerkampen 1950 te Epe,
Kamp no 1. 15 Juli -22 Juli Leeftijd 17 iaar en ouder

2. 22 Juli -29 Juli Jonqerenkamp
3. 29 Juli - 5 Aug. Leeftijd 17 jaar en ouder
4, 5 Auq. -12 Auq. Leeftijd 17 jaar en ouder
5. 12 Aug.-19 Aug. Leeftijd 17 jaar en ouder
6, 29 Juli - 5 Au@. Een ,,Kernkamp" op de Veluwe

* 5íeuní de N.'f3.J.'f3.

Een laatste raad: breng je vacantie door in Epe - zomerhampen
N.B.J.B.. De hampen z'ijn üan 15 Julí tot én met 19 Augustus.
Elh hamp is van Zaterdag tot Zaterdag.
16
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