
V O O R R E D E .  

 

DE NAAM van Genadendal zal in dit jaar dikwijls genoemd wor- 
den, en waarlijk niet zonder rede. Vele vrienden van het Zendings- 
werk in de geheele wereld herinneren zich met mis dat nu 100 jaren 
geleden het werk van Georg Schmidt, den Apostel der Hottentotten, op 
het nieuwe Genadendal is begonnen geworden, zij danken God met ons 
voor al den zegen welken Hij op deze eerste Evangelische 
Zendingsstatie in Afrika gelegd heeft, en verblijden zich dat er zoo vele 
andere zendingsstatien van de verschillende kerkgenootschappen 
naderhand in ons land zijn opgericht geworden, zoo dat nu de naam van 
onzen Heer Jezus Christus ook bij duizenden van den kleurlingen als de 
naam boven alle namen bekend is en verheerlijkt wordt. 

Den naam van Jezus Christus zal ook dit boekje dienni. Volgens een 
breedvoerig verhaal van den arbeid van Georg Schmidt en van het werk 
der drie broeders 50 jaren later, dat kort geleden in de Duitsche taal is 
verscheenen, heeft een van de oude leeraars dit boekje geschreven, en 
de voorstanders van het Moravische Zendingswerk in ons land hebben 
het als eene gave voor onze gemeenten met dank en blijdschap 
aangenomen, vertrouwende dat de nauwkeurige kennis van Gods daden 
aan een vroeger geschlacht bewezen, ook onze christelijke kleurlingen 
van vandaag tot dank en blijdschap en tot een nieuw zoeken naar den 
zegen Gods ook voor ons geslacht zal brengen. 

In het bijzonder zal dit verhaal een gave zijn voor onze lieve 
gemeente te Genadendal, welke het feest van het honderdjarig bestaan 
van de gemeente tegelijk met het ander van de inwijding haare nieuwe 
kerk vieren. 



En het boekje zal haar eene kostelijke gave zijn, als zij uit dit verhaal 
wil leeren met den psalmzanger te spreken 

Ik zal de daden des Heeren gedenken, 
Ja ik zal gedenken Uwe wonderen van ouds her. 

Moge zij daaruit ook de vermaning ontnemen : 
Blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u ver- 

zekering is gedaan geworden. 
De Heere geve dat ook dit boekje moge helpen tot een gezegend 

feest en tot het bewaren van den zegen, welken Gods genade weder en 
weder ons heeft geschonken, van geschlacht tot geschlacht. Zal het de 
lezers verlangende maken nog meer van de verdere geschie denis van 
Genadendal tot van dag te hooren, zoo zal een tweede gedeeltef als het 
den Heere behaagd, in niet langer tijd volgen. 


