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DE S C H E P P E R; D E R L I E F D -E. 

.~ET groote werk van 
·,'• Jezus Christus was 

• lief de te brengen - dat 
~ wit zeggen, Hij was 

niet alleen Zelf de 
groote Liefdevolle, maar Hij schiep 
liefde Het doe! van Zijn komst 
in deze wereld was 0111 onder de 
rnenschen een nieuwe, wonder
bare liefde in 't !even te roepen en 
te verbreiden . Ongetwijfeld had er 
ook v66r Zij l komst in 't vleesch 
lief de iJestaan van een · ekcre soort; 
en ongetwijfeld had die lief de won
deren gewrocht. Maar Z ij 11 liefde 
was iets anders. Zij had iJij
zondere kenmerke11. Zij werd 
geschonken met een bepaald 
doel. Zij werd verbreid door 
middelen, die Hij zelf koos. 

. Dit alles blijkt volkomen 
! duidelijk uit de geschiedenis 

van het !even en het onder
\~i_t; v;in 011ze11 Heer I UL.le.If 
zeide, dat het groote gebod 
was lief te hebben - God in 

,de eerste plaats en meer dan 
Eets anders, en onze naasten 
~Is ons zelve. De liefde, die 
~-Iij aldus gebood, zou - zoo 
ieide llij - aan alle eischen 
van Gods wet en van Zijn 
profeten voldoen. 

En niet alleen gebood Hij 
aldus liefde, maar Hij leerde 
en toonde voortdurend de 
vruchten, die uit deze liefde 
zouden v·oortspruiten. lnder
daad, tenzij wij beseffen, dat 
Hij voortdurend onder Zijn 
spreken beoogde ons over te 
brengen in dat hart van lief
de, wordt heel veel van Zijn 
leer zoo goed als nutteloos. 

Om een voorbeeld te noe
men, zie eens, wat llij zeide 

' over het vergeven van aange
daan feed. Wat voor nut heeft 
het, om tot de menschen te 
zeggen,datzijaangedaanleed, 
dat zij diep voelen, moeten 
vergeven, tenzij ge eerst hun 
harten in een toestand van 
vergevensgezindheid kunt 

brengen ? Of neem bij voor-
beeld wat Hij zeide omtrent het 
zegcnen van hen, die ons ver
volgen, en het bidden voor hen, 
die ons geweld aandoen. Welk nut 
zou dit hebben, tenzij er een mid
del bestaat om een nieuw gevoelen 
.e krijgen ten opzichte van he1J, 
jje ons kwaad doen? 

Dus, zooals ik reeds zeide, Hij 
kwam niet slechts om ons liefde 
te gebieden, maar om ons te Iee
ren, welke de vruchten van die lief
jc zijn. En dit brengt mij weer terug 
tot hetgeen ik in 't begin zei, dat 
Hij de Schepper is van dczc Liefdc. 

Kerstgedachten door den G~neraal. 

Laat ons nu cen oogen blik over
denken, w at Jiefde is. Zij is niet 
een daad. Zij is niet een opvatting. 
Zij is niet een vertrouwen of een 
geloof. Zij is geen hoop of ver
langen. Liefde moge in staat zijn, 
vele van deze dingen voort te 
brengen, maar zij is iets grooters 
dan een van die alle 

Ook is liefde niet maar een 
bloote aandoening. Zij is geen ge
voelen. Zij is niet enkel een geest 
van vriendelijkheid, of edelmoe
digheid of geduld. Zij is zelfs 
niet barmhartigheid. Zelfs alle 

tezamen genomen vormen zij niet 
de Jiefde, die ] ezus Christ us in 
de wereld bracht, waarvoor Hij 
naar Bethlehem kwam en later 
naar Golgotha ging. 

De liefde, die Christus kwam 
verkondigen, is een Goddelijke zaak. 
Zij wordt door God in onze har
ten gewrocht, als Hij Zijn eigen 
liefde met de menschelijke liefde 
verbindt. Wi.i kunnen niet zeggen, 
dat de liefde, die Christus in ons 
schept, geheel en al Z ij n e i g e n 
liefde is. Wij kunnen ook niet zeg
gen, dat zij geheet en al o 11 z e 

l•r>fde is. Zij is een verbinding van 
b,\=ide. Zij is de liefde Gods, die 
d~ liefde van den mensch doet 
o 1tbranden. Zij is de liefde van 
den Heilland, maar tegelijk onze 
li~fde. Zij is Goddelijk en tevens 
1 enschelijk. Zij is zoo groot, dat 
d hemel der hemelen ze niet kan 
o nvatten, en toch zoo eenvoudig, 
dat zij kan geboren worden in het 
h rt van den ellendigsten gierig
a:ud, die ooit geleefd heeft, en 
z ch kan openbaren in het arme 
achterbuurtskind, dat zelfs ternau
wernood moederliefde heeft gekend. 

Maar zij is een heilige liefde. 
Zij is niet enkel een verruiming 
van aardsche liefde, hoe heilig ook, 
want aardsche liefde heeft groote 
gebreken en omvat vaak veel zelf
zw.;ht, en aan zichzelf overgelatcn 
is zij een onheilig iets. 

De liefde, die Christus kwam 
scheppen, is een heilige liefde, en 
daarom zien wij haar nooit in haar 
grootste kracht en sch.oonheid dan 
enkel in degenen, die zichzelven 
hebben overgegeven om een heilig 
!even te leiden. Ziehier een van de 
redenen, die het Leger des Heils 

er toe gebracht hebben o m aan t e 
dringen op voile verlossing. Het i s 

alleen dan, waryneer menschen ge
reinigd zijn van alle zonde, dat de
ze heilige liefde in hen kan wor
den geschapen. Het is alleen dan, 
dat deze liefde kan gezien worden, 
de heerlijke vruchten dragende van 
gerechtigheid en verlossing, welke 
Christus beloofde en waarvan het 
Woord Gods gedurig spreekt. 

Op dit Kerstfeest gevoel ik in het 
bizonder, dat het groote werk van 
het Leger des Heils is, deze heilige 
liefde tot God en den medemensch 

te bevorderen en te verbrei
den. lk zeg in de eerste 
plaats tot God, omdat Hij 
de Eerste m o e t zijn. Ge 
herinn~rt u de ontboezeming 
van Paulus: ,, De genade zij 
met alien, die onzen Heere 
Jezus Christus in oprechtheid 
Jiefhebbeo " I k zn. e ;iJJPn 
eerbied dezen zegenwensch 
willen overnemen en zeggen : 
,,De genade zij met iederen 
Heilssoldaat, met elk korps, 
met elke inrichting, die deze 
liefde helpen verbreiden, en 
aan de menschen toonen, hoe 
zij jezus moeten ontvangen 
als den Schepper der liefde ." 

Niets heeft, hiermee verge
leken, eenige beteekenis. Geen 
bijeenkomsten, of muziek, of 
prediking, of theologie, of ge
leerdheid, of menschelijke be
kwaamheid kan ook maar voor 
een oogenblik vergeleken wor
den met deze groote bezig
heid van de liefde op den 
voorgrond te brengen, en het 
mogelijk te maken, dat God 
deze liefde schept in harten, 
die zonder haar altijd ledig 
zouden zijn, en ze inplant in 
!evens, die zonder haar als. 
een woestijn zouden wezen. 

* * * 
Dit is het tweede jaar van. 

vrede na den grooten wereld
oorlog, en de staatslieden van 
alle landen verklaren met lui-
der stem, dat vrede van het 

allereerste belang is voor hun ver
schillende landen. Zij hebben gelijk. 
Zij zeggen nu eens allen hetzelf
de, en wat nog meer ongewoon 
is, zij zeggen alien de rechte zaak. 

Maar er is een andere vrede. 
die van nog grooter belang - ja 
van het allergrootste belang is voo1 
de menschheid, en zonder welke
zelfs de vrede tusschen de volkeren 
een twijfelachtige zegen is. Ik be
doel : v r e d e m et G o d. Dat i~ 

het allerbelangrijkste voor het ge-· 
heele menschelijke geslacht, omda 

Ve1'volg op pag, .') l.ol. 1 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Aanstellingen: 

Adjudant J. Pedersen naar Djokja, 
Kinderhuis. 

Kapitein M. Maatita naar Djokja, 
Militair Tehuis 

Kapitein W. M. Timorason naar 
Rem bang 

Luitenante Parmi naar Djokja, 
Kinderhuis. 

Bandoeng, _15 .LVovembe1· 1920: 

Territoriaal Komn1011d.:111t 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 

15 November 1920. 

De Territoriale Leider 
heeft in het begin dezer maand 
een bezoek gebracht aan Soera
baia, vergezeld van Adjudant Bak 
ker. In het Korps JI op Soeloeng, 
hetwelk staat onder leiding van 
de Officieren der kliniek, hield de 
Kolonel een heiligings-samenkomst 
op Zondagmorgen 7 November, des 
middags bezocht hij cemaroeng 
waar hij de lepralijders eenige 
hartelijke en opbouwende woorden 
kon toespreken en des avonds 
werd een verlossings-samenkomst 
geleid in het militair tehuis. In al 
deze samenkomsten heerschte een 
goede geest en velen gingen met 
rijken zegen huiswaarts. 

De Maandag en Oinsdag daarop 
volgende besteedde de Kolonel aan 
verschillende zaken, waaronder de 
uitbreidingswerken van de lepro
zerie Semarneng een ruime plaats 
innamen. Ensign Strandlund heeft 
cie zaken goed in handen en de 
kolonie ziet er uitstekend uit. Ech
ter moet er plaats gemaakt wor
den voor leprapatienten die van 
Batavia naar Semaroeng moeten 
worden overgebracht en hiervoor 
is een kleine verbouwing en uit
breiding noodig. Ensign Strand
lund heeft de leiding van dit werk 
op zich genomen om den bouw
kundige in staat te stellen met an
der werk voort te gaan. Wij hopen 
dat we spoedig zullen mogen zeggen 
dat het werk goed beeindigd is. 

D e S t r ij d k r e e t. 
Bij de steeds stijgende prijzen 

van alle waren zal het velen wel
licht verwonderd hebben dat wij 
den prijs van den Strijdkreet nog 
niet verhoogd hadden. Thans is 
het ook ons niet langer mogelijk 
gebleken dien lagen prijs te hand
h.aven. De papierprijzen en het 
arbeidsloon zijn zoo gestegen dat 
de Territoriale Leider zich genood
zaakt zag den prijs op 10 cents 
te steilen. Wij vertrouwen dat al 
onze geregelde lezers gaarne deze 
klenigheid meer zullen betalen. 

*** 
Telegrafisch bericht uit 

Lon den. 

De Generaal heeft besloten dat 
het geheele jaar 1921 gewijd zal 
zijn aan een Geestelijken Veldtocht, 
waaraan door iederen Officier en 
Soldaat in alle territories over de 
geheele wereld zal worden deel
genomen. 

De eerste week van Januari zal 
en week der gebeden zijn. 
.~n ons volgend nummer zullen 
IJ meerdere bizooderheden geven. 

· k zou echter thans reeds al onzen 
akkers en vriende willen uit 
oo~igen zich deze uitengewone 
ogrng voor de redding van zielen 

pp het harte te binden 
Zoo ergens, dan is in Nede landsch 

fodie een krachtige arbeid noodig 
om mann n, vrouwen en ki 1deren 
tot Jezus te leiden. 

KERSTVREUGDE 
DOOR KOLONEL J. CUNNINGHAM. 

E ware vreugde komt tot 
de meeste menschen 
niet zoozeer door het
geen zij ontvangen, 
dan wel door anderen 

deelgenoot te maken van hetgeen zij 
bezitten, of doordat men van gan
scher harte geeffhetgeen men bezit 
aan anderen die niets hebben. 

Hierin stelde God de Vader op 
di en eersten Kerstdag een voorbeeld 
aan gansch de menschheid door 
Zijn Eengeboren Zoon te geven om 
den Heiland te worden van een 
were Id vol zondaren, die noch kracht 
bezaten om zich zelf te verlossen 
uit den toestand, waarin zij gevallen 
waren, noch eenige hoop om ooit 
beter te worden dan zij waren. 

Wij beschouwen de bereidheid 
van God om Zijn Zoon te geven tot 
redding van der menschen zielen, 
gewoonlijk als een daad van groote 
opoffering en een bewijs van Zijne 
lief de. 

Maar was het niet een opoffering, 
die, hoeveel het ook beteekende 
voor des Vaders Hart, gelijkertijd 
heilige vreugde en voldoening gaf 
aan Hem, Die Liefde is, doordat 
aldus .. ·de vrijheid verkregen werd 
voor de voorwerpen van Zijn won
dervolle lief de? 

Waar liefde is, valt opoffering 
gemakkelijk en waar opoffering in 
liefde volbracht wordt, is groote 
blijdschap en voldoening het gevolg. 
Sommige menschen schijnen te 
meenen dat zich zelf of iets van 
zijne bezittingen op te offeren nood
wendig gepaard moet gaan met 
tranen en droefheid. Zulks is echter 
verre van de waarheid, want er is 
geen vreugde in deze wereld te ver
gelijken met de vreugd van vreugd 
te brengen in het leven van anderen. 

De Officieren van het Leger des 
Heils over de geheele wereld zien 
uit naar het komende Kerstfeest, 
niet zoozeer als een tijd waarin zij 
voor zichzelf vreugde verwachten, 
maar als een gelegenheid om geluk 
en blijdschap te brengen aan dui
zenden mannen, vrouwen en kleine 
kinderen, wier Ievens helaas groo
tendeels vervuld zijn met smart en 
ellende. In het brengen van deze 
straal van kerst-zonneschijn in de 
levens van zoovele anderen, vinden 
de Officieren van het Leger des 
Heils hun heerlijkst genoegen. 

En men zal in het komenae 
feestgetijde opmerken, dat dezen 
gerekend zullen kunnen word~n 
onder de gelukkigste en meest p
gewekte lieden in de wereld. 

Zoudt gij, lezer, met ons wilien 
deelen in dezen arbeid der liefde 
en dit brengen van blijdschap tot 
de harten van velen? Zoo ja, J,aat 
mij u dan uitnoodigen daaraan dbet 
te nemen op welke wijze het u ok 
mogelijk moge zijn en ik verze~er 

u, dat het resultaat u in ieder op
zicht voldoening zal geven. 

'Vij maken plannen om een Kerst
feest te bereiden op ieder van onze 
lepra-kolonies en om een ge!:chikt 
kerstgeschenk te geven aan iederen 
patient die aan onze zorgen is 
toevertrouwd. 

Het zou uw hart goed doen om 
te zien met welk een genot deze 
lieden hun Kerstgeschenk ontvangen, 
zooals ik zoo menigmaal gezien 
heb. lk zou u allen willen noodigen 
op een dezer feesten, maar ik 
vrees dat dit niet gaan zal. 

Dan wenschen wij het hart van 
ieder der jongens en meisjes in onze 
Kinderhuizen te verblijden en ieder 
hunner een nuttig geschenkje te 
geven. • e patit!uten van het Oog 
lijders-Hospitaal behooren niet ver
geten te worden ue armsten der 
armen die op Boegangan en elders 
gevonden worden dienen verblijd 
te worden met een extraatJe op het 
Kerstfeest. 

Dan zijn er nog de militairen 
die onze verschillende Milltaire Te
huizen bezoeken en wij wenschen 
dat zij, hoewel ver van huis en 
fam1l1e, zullen ervaren dater Kerst-
1111s is in het Oosten en dat er 
vnenden zijn die voor hun welzijn 
zorg dra5en en dte bereid zijn 
dezen tijd tot een van vreugde 
voor hen te maken. 

De zieken en de armen en ook de 
gevangenen in de straftnrichtingen, 
allen z1en met verwachtin~ uit naar 
de Officieren van het Leger des 
Heils door geheel Nederlansch-lnd1e 
Ileen, om hen op de een of andere 
bizonJere wijze te herinneren aan 
den Kerstt1Jd. En in het verleden 
is onze blijdschap groot geweest m 
het brengen van vreugde aan tien
tallen duizenden derzulken. 

U kunt ons helpen door deel te 
nemen in den arbeid verbonden 
aan deze groote, vreugdevolle po
ging en Officieren in alle deelen 
van het territorie zullen u met 
genoegen zeggen op weike wijze 
u bij kunt staan. 

U kunt helpen door bij te dragen 
in de kosten van dit allcs en het 
zal wel vele duizenden guldens 
kosten ! 

Maar laat dit alles zijn een op
offering die met vreugde gebracht 
wordt met het doel blijdschap te 
breng n aan de menschen voor 
wien wij onze plannen maken. 

Uw gift kan aan onze Officieren 
in het district uwer inwoning ge
geven worden, dan wet rechtstreeks 
gezonden worden aan het Hoofd
kwartier van het Leger des Heils 
in Bandoeng. 

Moge gij het meest blijde Kerst
feest beleven, dat gij ooit gekend 
hebt ! 

D e V e rs t e r k t n g e n. 
Toen de Kolonel van Soerabaia 

terugkwam wachtte hem verblijdend 
nieuws. Reeds lang was er sprake 
van dat een groep Officieren uit 
Europa via Barcelona en Singapore 
tot ons zou komen; thans ontvin
gen wij bericht dat zij half Decem
ber van Barcelona zouden vertrekken 
en dat er bovendien een groep 
Officieren met het s s. Koningin 
der Nederlanden op 27 November 
a.s. uit Amsterdam zal afvaren. 
In de eerste helft van Januari zullen 
wij dus wel een flink aantal Offi
cieren rijker zijn. 

Uit Australie worden ook nog 
een tweetal Officieren en uit Nieuw
Zeeland eveneens twee verwacht, 
terwijl Majoor en Mevrouw Thom
son vermo delijk tegen de kerst
dagen van hun buitenlandsch verlof I 
teruggekeerd zullen zijn op Java. 

*** 
Voor Ensigne Norling, die; 

!naanden lang lijdende is geweest, 
1s passage besproken op het s.s. 
Rembrandt dat op l December van 
Priok zal vertrekken. Gaarne had
den wij voor onze makker passage 
besproken op een boot die recllt
streeks naar Zweden vaart, maar 
dit bleek niet mogelijk. 

Onze oprechte sympathie verge
zellen de Ensigne. Wij bidden voor 
haar behouden overkomst en om de 
zegenende genade van den Hemel
schen Vader. 

Hoe innig hopen wij dat de Heer ~ 
moge geven dat de Ensigne ten 
voile moge herstellen en dat de 
reis naar het vaderland zeer voor
spoedig moge zijn. 

God ga met u. En igne ! 

Adjudant Kronenberg 
heeft deze maand Poeloe Si Tjanang ~ 
verlaten onder vaarwelorders en zal 
alvorens een nieuwe aanstelling t~ 
aanvaarden, een kort verlof op Java 
doorbrengen. Het deed ons zeer veel 
g~noege11 van den architect J. Ben
nink van Medan, die thans op 
Java vertoeft en ons een bezoek 
brac!1t, te mogen. vernemen hoe 1 
kE7ung de leprozene te Poeloe Si l 
1)anang_ er uitziet. Alie gebouwen 
z11n opnieuw opgeschilderd in fris
sche kleuren en het muskietengaas 
is uitstekend in orde, terwijl over 
het geheel de kolonie er we! on-

wat plaatsen als deze tot een oor 
van verschrikking zou kunnen ma
ken, goeddeels wordt weggenomen. 

*** 
A d j u d a n t L e b b i n k is wef 

derom op Hoofdkwartier terug e11 
dat hij hartelijk welkom werd ge-1-
heeten? behoeft geen betoog voor 
hen dte we! eens een blik achter 
de schermen hehpen geworpen van 
ons Hoofdkwartierwerk. 

*** 
De K a p i t e i n s G I o v e r e n 

Pe arc e zijn na 111111 uitstapje naar 
Sumatra, waar zij dapper gekollek
teerd hebben voor de Zelfverloo
chenings-Aanvrage, gezond en ge
lukkig weder teruggekeerd op Java 
en weder aan hun arbeid getogen. 

* * * 
D e z e I f v e r l o o c h e n i n g s-

a an v rage. 
Het doet mij onuitsprekelijk ge

noegen dat het doelwit voor 
?e Zelfve~loo_chenings-Aanvrage dit 
1aar bere1kt 1s en wij daardoor een 
bedrag van f 10.000,- meer bereikt 
hebben ?an. verleden jaar. Zoowel j 
de Terntonale Leider als ikzelf 4 
wenschen al onzen vrienden die ook 
ditmaal zoo mild hebben bijgedra
ge1~kaan donze fondsen, onzen har
te tJ en ank .~e betuigen. Met 
groote erkentelt1kheid merken wi" 
steeds weer op, en l~et welslageJ 
van donze

1 
Aanvrage __ 15 er weder 

eer:i oors aand bew115 van, dat er 
dmzende harten warm voor ons 
werk kloppen_ en duizende handen 
gereed staan 111 de beurs te tasten 
ar!l ~rns op die Wijze te steunen. 
Ott is een heerlijke aanmoediging 
voor ~I onze Officieren en Solda
ten die op zoo blijmoedige wijze 
stee?s gereed staan den arbeid te 
vern~_hten, die Ieniging brengt i 
het liJden van talloos velcn. 

Ik .gevoel mij ten zeerste gedron
gen 111 deze kolommen, ook namen 
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Kolonel Cunningham een woord 
van oprechten dank te uiten aan al 
onze Officieren en Soldaten, die 
ook dit jaar met onvermoeiden 
ijver hebben gearbeid om het ge
stelde doelwit te bereiken. 

Wij weten dat het u heel wat 
inspanning gekost h_~eft, maar ~et 
resultaat is een heerl11ke bekronmg 
van uw werk. 

* * * Nog is de maand December niet 
begonnen of reeds is men in al 
onze inrichtingen en scholen bezig 
plannen te maken voor het nade
rende Kerstfeest. Zooals te begrij
pen is; valt er heel wat te doen 
om alle kinderen, zieken en behoef
tigen die aan onze hoede zijn 
toevertrouwd, een gelukkig Kerst
feest te bereiden. 

Voor dit doe! is heel veel geld 
noodig en met dankbaarheig kunnen 
wij nu reeds vermelden, dat er 
enkelc giften binnen kwamen. Den 
milden gevers hiervoor hartelijk 
dan ! Mogen wij al onze vrienden 
uitnoodigen hunne bij te dragen, 
opdat, wij in staat zullen zijn velen 
te verrassen ? . 

De Z i eke n 1 ij st. 
Het spijt ons zeer te moeten ver

melden, dat Majoor Gi~bler van het 
Hoofdkwartier, door een klein onge
luk is getroffen. Tengevolge van 
een val met de fiets heeft zij zich 
nogal ernstig bezeerd aan haar knie 
en moest zij eenigen tijd compleete 
rust houden. 

Mevrouw Adjudante Veerenhuis 
van Soerabaia moest zich aan een 
operatie onderwerpen die gelukkig 

' 

heel goed geslaagd is. Ue Kolonel 
bezocht haar in de ziekeninrichting 
en vond haar blijmoedig gestemd 
en vol dankbaarheid voor de vele 
beWijzen van erkentelijkheid die zif 

~ in die dagen mocht ondervinden. 

Adjudant Soediro is zeer ernstig 
dek geweest en de andere Officieren 
van Boegangan hebben den Adju
dant met heel wat toewijding ver
pleegd, ofschoon zij de handen reeds 
vol hadden met de gewone verzor
ging van de 500 patienten welke 
hun zijn toevertrouwd. 

Het herstel zal heel langzaarn 
gaan, zoodat de Adjudant nog een 
poosje aan den strijd onttrokken 

I zal wezen. 

Mevrouw Ensigne Uijlings heeft 
Koendoer met spoed moeten verlaten 
om zich onder behandeling van 
"Majoor Dr. Wille in het Ooglijders
Hospitaal te Semarang te stellen. 

De Adjudantes va~ Straaten en 
Kruschwitz zijn wel1swaar aan de 
betere hand, maar zullen nog ge
ruimen tijd rust moeten houden om 
geheel op krachten te komen. 

Adjudante Roslund en Kapi~e!ne 
Digby, verpleegsters in de kltntt::k 
te Soerabaia, zijn ook een p~osJ~ 
ziek geweest, maar gelu~kig z11n z11 
weder in staat hun arbe1d ter hand 
te nemen. 

Ook Kapiteine Both kon van 
de ziekenlijst worden afgevoerd. 

Vervol.q van pag. J. 
bet het allerbelangrijkste is voor 
elk mensch in het bijzonder. En 
die vrede tusschen den mensch en 
zijn Schepper kan alleen te~eeg-

ebracht worden. ~aar d~ He1land 
B·nnenkomt in de z1el en Z1111 woord 
d~s 1evens, dat scheppingswoo_rd, 

eekt: ,.Daar zij liefde-heihge 
~.P~de . daar zij Mijn liefde." 
ieHeeft Hij d~t woord tot ~. ge-

roken ? Zoo 1a, dan kunt g11 op 
sp Kerstfeest met de hernelsche 
<lit scharen instemmen in het .,Vre-
11eer aarde.'' Zoo niet, kom dan 
de ~~n Schepper, den Gever der 
t~tfd kom tot de Bronwel I Korn 1te e-
tot Jezus ! 

HET FEEST DER VOLKER EN .. 
DOOR LUITENANT-KOLONEL M. VISSER. 

ET Kerstfeest is een 
van die feesten we! 
ke hoe langer hoe 
meer door de vokel
ren der wereld wor-

den· gev1erd. En het is toch ook 
zoo heel gewoon dat iedereen aan 
dezen feestdag deel neemt. Er zijn 
vele ander~ feestdagen waaraan 
heel veel waarde wordt gehecht en 
welke door vele voikeren plechtig 
gevierd worden, maar het Kerstfeest 
is toch II ET F E E S T voor de 
christenen, niet voor een volk of 
gesJa, ht, maar voor alle geslachten 
en volkeren. D1t feest werd bij de 
geboorte van het Kindeke van 
Bethlehem door den Enge1 Gods 
aan de herders die de nachtwacht 
hielden over hunne kudde immers 
reeds bekend gemaakt, 

dat, maar zalig door de volko
men verlossing en uitdelging der 
zonde, door Hem Die kwam opdat 
AL den volke zich in Hem zou 
verblijden; door Hem, Die kwam om 
ons ALLt..N te reinigen door Zijn 
dierbaar Bloed, dat Hij gestort heeft 
op Golgotha's heuvel. Dan krijgt 
deze feestdag zijn ware beteeke111s 
voor ons; dan kunnen wij deelen 
in deze groote blijdschap. 

Het is een Goddelijke blijdschap 
die nlet afsterft-een blijdschap die 
steeds, steeds toeneemt; het is de 
blijdschap van het kind dat verloren 
was, maar weer is teruggevonden, 
door Hem Die het kwam zoeken 
totdat Hij het vond. 

In dit schoone land, zoo vol van 
aardsche rijkdommen en schatten 
zijn er helaas millio~nen, die niet 

<@>~~~~~<@><@><@>~~~~~<@> 

~r~---------------r~ 
~ ~ Schoonste der Sterren. i ~ ~1 i~ 
~ 1 Schoonste der sterren en Lichtglans in 't duister, i ~ 
~ f Lieflijkste Zon, die ooit de aarde bescheen, I~ 
~ r. Hoe wordt ons harte bekoord door Uw Iuister I ~ ~ 
~I Schittrend is 't licht, dat Gij spreidt om U heen ! ~ ~ 

~ 1 Heerlijke Gave, door God ons gegeven ! i ~ 
~ l Voor hem geen plaats dan alleen in een stal, I~ 

I1 I ~~~~:~~=;~~~=I~ ~i~nH~~;s~a~o?t ~7:!;:~.en, I~ 
~ Hoe toch, o Heiland, hoe kunnen we U eeren? ~ 
~ Zou 't goud of wierook zijn, wat U behaagt? I~ 
~ 1 zoudt Gij juweelen of paarlen begeeren? i ~ 
~ i Is dat het offer, dat Gij van ons vraagt? i ~ 
~ ~ Vrucht'loos is 't aanbod van 't schoonste der aarde ~ ~ 
~ r. Om ons Zijn gunst te verwerven tot loon; ~ ~ 

~ Hulde des harten heeft veel grooter waarde ; ~ ~ 
r. Levens wenscht Hij, Hem uit dank aangeboon. ~ ~ 

1 i 
~ j,,_,,,,_,,,,_,,,,_,,,,_,,,,_,,.,_,,,,_,,,,_,,.,_,,.,_,,,,_,,.,_,,.,_,,.,_,,,,_,,.,_,,.,_,,.,_,,.,_,,~l.:i ~ 
<@>~~~~~<@><@><@>~~~~~<@> 

Lezen wij niet in Lukas 2: 10-14: 
,,En de Engel zeide tot hen: Vreest 
niet, want ziet ik verkondig u 
groote biijdschap, d e al den volke 
wezen zal, namelijk dat u heden 
geboren is de Zaligmaker, welke 
is Christus de Heere, in de stad 
Davids." 

Oeze boodschap werd bekrach 
tigd door het gezang van een me
nigte des hemelschen heirlegers, 
prijzende God eff zeggende: 

,,Eere zij God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in de 
menschen een welbehagen!" 

Wordt men bij het lezen van 
deze woorden niet geroerd tot in het 
diepst van het harte? Wat een 
wereld-omvattende liefde werd in 
deze nachtelijke demonstratie geo
penbaard. Zal ooit een pen dat enge
lengezang, zoo rein en harmonisch 
als nog nooit gehoord werd, kunnen 
beschrijven? Zal een zangkoor door 
rnenschen samengesteld, ooit zulk 
een gezang kunnen doen hooren? 
Ik denk dat wij daarvoor alien 
hebben te wachten tot wij eenmaal 
daar zijn, waar- wij dat lofaccoord 
opnieuw door engelen gezongen. 
zullen hooren. 

Een feestdag van groote blijd 
schap, die AL den volke wezen zal. 
Niet een uitgesloten, niet een te 
diep gezonken, niet een te ver af
gedwaald. Allen mogen deelnemen 
aan deze feestvreugde. Allen mogen 
tot Hem komen om door Hem 
zaligesproken te worden. Zalig van 
de straf der zonde. Neen niet alleen 

kennen Hern Die kwam om ons zalig 
te maken. Voor hoevelen is in dit 
land godsdienst een ijdele klank ! lk 
bedoel hen die nooit hebben gedeeld 
in die feestvreugde waarover de 
Engel des Heeren sprak, zelfs als van 
hen gezegd kan worden dat zij toch 
nog we! een godheid aanbidden. 
Immers zij kennen den Christus 
van Bethlehem niet; hun oogen zijn 
nog verduisterd, men heeft den 
Zaligmaker nog n iet in Zijn schoon
heid aanschouwd, noch in Zijn lijden 
en smart, noch in Zijn kruisdood, 
noch in Zijn opstandiugskracht, 
Hem Die kwam om ons zalig te 
maken van onze zonden. 

Men heeft Zijn stem nog niet 
vernornen. die spreekt van genade 
voor recht; en ofschoon Zijn door
boorde handen zijn uitgestrekt om 
te verlossen en ons op te heffen, 
zijn velen nog niet aangeraakt, 
doordat zij te ver van Hem af zijn, 
te diep verzonken in het aardsche 
stof van zonde en ijdelheid. 

O, dat de Kerstklokken ook in 
Nederlandsch-lnd1e overal gehoord 
mogen worden en velen mogen doen 
ontwaken om op te staan, het stof 
v;rn zich af te schudden en te 
1<0men tot Christus Die kwam om 
ons zalig te maken,-onze zonden 
te vergeven,-onze ketenen te ver
b··eken en onze ziel in vrijheid te 
stellen, opdat wij kunnen opgaan 
tot dit feest om met de verlosten 
des Heeren en de Engelenscharen 
het lied aan te heffen : ,,Eere zij 
God in de hoogste hemelen en vrede 

op aarde, in de menschen een wel 
behagen.'' 

Wat een blijde dag zal dan dit 
Kerstfeest. dat l:iij al den volke 
bereid heeft, zijn. 

0, mochten velen gelijk de her
ders uit het veld en de wijzen uit 
het Oosten, komen om Hern-den 
Christus-den Zal igmaker der were Id 
t~ aanbidden en offers van dankzeg
gmg neer te leggen bij de kribbe 
van Bethlehems Sstal en dan he
nengaan en deze blijde boodschap 
bekend maken aan hen die nog 
verre zijn. Aan den speler en den 
vloeker. aan de gevallenen en de 
afgedwaalden, de bedroefden en de 
gebrokenen van harte, opdat de dag 
z1ch. ve~!1aast~ waarin Hij den 
arbe1d ZIJner z1el mag zien en waar
in de wereld zal aanschouwen dat 
?e Christus van Bethlehem gek~men 
ts, opdat al den volke, ook in 
Nederlandsch-lndie, zich in Hem 
verblijde, en dat hun blijdschap in 
Hem moge toenemen naardat de da
gen vermeerderen en, totdat al den 
volke den Christus den Zoon van 
G_<;:>d, den Koning der Koningen in 
Z11n schoonheidzal zien en Hem alle 
lof en aanbidding zal toebrengen. 

Komt, laat ons Hem aanbidden 
den Koning van 't heelal ! ' 

KWIJT GESCHOLDEN. 
,, Ik kom uw inrichting eens in

specteeren, majoor, en hoogte ne
men van hen, die hier gevangen 
zitten.'' 

Zoo sprak op zekeren dag Frede
rik de Groote tot den directeur 
eener gevangenis, waartoe hij een 
vroegeren maJoor, die door een 
schot in den schouder voor den 
krijgsdienst ngeschikt was gcwor
den, had aangesteld. 

,,Het zal mij een eer zijn u, mijn 
genadigen vorst, te mogen verge
zellen," sprak de majoor, terwijl 
hij den koning voorging naar de 
cellen der gevangenis. 

De koning onderhield zich met 
verschillende gevangenen, doch wat 
zijn oprnerkzaamheid trof, was dat 
in iedere eel, die hij binnentrad, 
een gevangene zat, die onschuldig 
was. Deze was hierorn en gene 
daarom in de gevangenis maar geen 
van alien door eigen schuld, allen 
gevoelen zich onschuldig. 

Eindelijk kwam de koning in een 
eel, waar een jongeling van nauwe
lijks twintig jaren was opgesloten, 
die erkende daar volgens recht te 
zijn. Hij had in drift de hand tegen 
zijn vriend opgeheven, en had dien 
bijna gedood. De koning sprak ge
ruimen tijd met hem, en bemerkte 
dat hij, vol berouw. op Gods ge
nadige ontferming hoopte. 

Toen zijn inspectie afgeloopen 
was, liet hij alle gevangenen op de 
binnenplaats verzamelen. Toen allen 
daar stonden, sprak de koning: 
,.Heer majoor, ik heb uw gevange
nis bezocht en bevonden, dat het 
alien onschuldige, brave mannen 
zijn, die hier door een misverstand 
zijn gekomen. Nu, dat moet de 
rechtbank uitmaken. Toch is er een 
onder hen, die zich waarlijk schul
dig weet. Geef dat jongmensch de 
vrijheid, want een schuldige tus· 
schen zooveel o·nschuldigen zou 
die kunnen bederven.'' 

De jongeling ontving den volgen
den dag zijn invrijheidstelling. waar
onder was geschreven : ,, Die zijn 
overtredingen bekent en laat, die 
zal barmhartigheid verkrijgen." 



... 
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Ambarawa en Magelang. 
Veldtocht, geleid door den 

Chef-Secretaris. 
Met groote vreugde vernamen wij 

het bericht, dat Lt. Kolonel Visser 
op 16 October te Ambarawa zou 
komen. Door de stremming van het 
spoorweg - verkeer bij Maos was 
de Kolonel verhinderd Zaterdags
avonds aan te komen, waardoor het 
grootsch opgez.ette welkom aan 
het station vervallen moest; maar 
overigens hadden wij een wonder
baren tijd. 

Zondagavond waren wij in Mage
lang. Wei regende het, maar toch 
was er een f1111ke opkomst in de 
kantine, die voor de gelegenheid 
in een meetingzaal was omgezet, 
met vriendelijke toestemrning van 
den plaatselijken militairen kom
rnandant. 

De Kolonel sprak met groote 
kracht. Aandachtig luisterden de 
Europeesche, Timoreesche en an
dere militairen. Aan 't slot zagen 
wij 29 zielen neerknie en. 

Eere zij God t 
Een der makkers verzocht de 

Legervlag te mogen meenemen naar 
Timor, waarheen hij spoedig ver
trekt. 

De Maa11dagmorgen werd aan 
zaken besteed. Om 5 uur 's avonds 
hield de Kolonel een openlucht
meeting in Ambarawa. Honderden, 
meest Javanen-luisterden met open 
mond en ooren naar de gloeiende 
toespraak van den Kolonel. Zende
ling Barth en de zendingsleeraar
Smits hielpen op krachtige wijze 
mee in deze samenkomst. 

Een fakkel-optocht door het 
Chineesche kamp volgde hierop; 
de brandende fakkels, de groote 
trom; de wapperende vlaggen en 
onze uit volle borst gezongen lie
deren hebben zeker veler aandacht 
gaande gemaakt. 

Om zeven uur begon de verlos 
sings-samenkomst, waarin zes mak
kers werden ingezegend tot Rekru
ten. Het was, alsof vurige pijlen 
werden afgeschoten, toen de Ko
lonel sprak. En het doe! werd ge
troffen, want zoodra de nabidstond 
aanving, kwamen enkele menschen 
naar voren, o a. iemand, voor wien 
wij Jang gebeden hadden. Toen 
volgde nog een harde strijd, maar 
de Leeuw uit juda's stam overwon, 
en ten slotte hadden wij 78 zielen 
tot het Kruis geleid. Halleluj a ! 

Dinsdagmorgen ging de Kolonel 
met ondergeteekende naar Rogo 
Moeljo. Wij hadden daar een goed 
gesprek en een gezegenden bid
stond met onze makkers, Luitenant 
Dimoen en zijn vrouw, die op hun 
afgelegen post door dit bezoek zeer 
verblijd waren. 

Vervolgens ging de tocht naar 
het Kinderhuis te Salatiga, waar 
de Kolonel de jonge medewerkster 
der Officieren op plechtige wijze 
inzegende tot Soldaat van het 
Leger des Heils. 

Toen terag naar Ambarawa, waar 
ons weer een samenkomst wachte, 
waarin een aantal huwelijken werden 
ingezegend. De Kolonel sprak deze 
makkers op treffende wijze toe en 
voorzeker zullen zij dezen ernstigen 
avond nimmer vergeten. 

Evenmin vergeten wij, officieren 
en Soldaten van Ambarawa, uw 
bezoek, Kolonel, en wij hopen u 
spoedig weer te zien ! 

O. O. J. Nyheim, 
Ensign. 

Hoe denkt Gij over de 
Bekeering van Kinderen ? 

Ongelukkigerwijze is het een zeer 
veel voorkomende meening dat het 
niet van veel nut is moeite te doen 
voor de bekeering van kinderen. 
Van alle kanten vernemen wij: "wat 
weet een kind van de godsdienstige 
eischen in het !even." 

Wij, die wat dit aanga~t in mee
ning en beginsel verschiller~, be
grijpen zeer we!, dat het k111der
verstand niet dezelfde kracht voor 
nadenken en redeneering heeft als 
dat van een volwassene, maar het 
is in ontwikkeling en indien kinderen 
kunnen Ieeren onderscheiden tus
schen goed en kwaad. z1;1lt u be
vinden dat in de meerderhe1d hunner 
een verlangen naar het goede aan
wezig is; en om in hen dat ver
langen aan te moedigen kan hun 
geen beter, edeler en rein er voorbeeld 

K E RS T L I E D E REN. 
HIJ EN GIJ. 

Wijze: Een needrig pfekje koos de Heer. 

In knechtsgestalte kwam de Heer. 
Zijn troon en macht en heer-

scbappij
Hij legde 't al vrijwil!ig -neer 
Uit liefde alleen. - En wat doet gij? 

KOOR 

'k Spoed mij nu, Heer, tot U ! 
'k Kan Uw Iiefde niet weerstaan. 
Liefde groot, zoo wonder groot ! 
Verloren zondaars neemt Hij aan. 

Van Bethlehem naar Golgotha -
Wie ging ooit zulk een weg als Hij? 
Zoo wrocht Hij redding en gena 
Zijn haters - u ! - En wat doet gij? 

Voor uwe schuld heeft Hij geboet; 
Hij maakt de zondeslaven vrij. 
Voor u gaf Hij Zijn levensbloed; 
Hij heeft u lief. - En wat doet gij? 

Reeds jaren Iang heeft Hij gewacht 
En altijd door nog noodt Hij u; 
Al sloegt ge nimmer op Hem acht, 
Toch houdt Hij aan. - Korn gij 

dan nu! 

KOM, 0 HEILAND ! 

Wijzw: Ro1s der eeuwen, o mijn Toevlucht 

Korn·, o Iang verwachte Heiland, 
Korn -etl maak van zonde ons vrij ! 
Gij hebt in den mensch behagen, 
Onze Hoop en Hulp zijt Gij. 

Op Uw Iiefde 
En genade pleiten wij. 

Op U hopen 's aardrijks einden; 
Gansch de schepping zuchtend 

wacht. 
Kom, o kom dan in Uw volheid, 
Upen.baar Uw won.dre macht, 

Die voor alien 
Eeuwig heil hebt aangebracht ! 

Hall el uja t Gij verhoort ons; 
't Hoogst verlangen wordt voldaan. 
Niet ,,Ga uit, Heer," maar "Blijf 

bij ons," 
Opdat steeds Ge ons bij kunt staan. 

Ban de zonde, 
Neem ons als Uw kind'ren aan ! 

Voer nu door de kracht Uws 
Geest es 

Ir. ons harte heerschappij, 
Opdat we U ter eere !even, 
Heilig en volmaakt als Gij ! 

Eeuw'ge hulde 
Voor zoo'n liefde brengen wij. 

Een Kind 
. 
lS 

gegeven, en 
Schouder; 
W onderlijk, 
Eeuwjgheid, 

ons geboren, een Zoon 
de heerschappij is op 

. 
ts ons 
Zijnen 

en men noemt Zijnen naam: 
Raad, Sterke God, Vader der 
V redevorst. Jasaja 9: 5 

Des Konings komst. 

Nekared, koning der West-
Gothen, had zich op de jacht in 
zijn ijver zoo ver van zijn gevolg 
verwijderd, <lat hij dit niet kon 
terugvinden. Hij was verdwaald en 
de avond begon reeds te dalen. 
Hij besloot daarom aan te kloppen 
aan een nabijzij de hut en om 
nachtverblijf te verzoeken. 

Nu wilde het geval, dat de be 
woner van die hut - een alleen
wonend man - een zeer norsch 
mensch was Bij weigerde op bar 
scheq toon het verzoek om huisv~~
ting en liet zich zelfs door .. z1111 
drift zoozeer vervoeren, dat hlJ den 
koning, dien hij niet herkende, een 
slag in 't gezicht gaf. De vorst gt
droeg zich waardig on~er de~e 
krenkende behandeling; htj verw11-
derde zich zonder verder iets te 
zeggen. 

Toen hij in zijn slot teruggekeerd 
en met de teekenen zijner vorste
lijke- waardigheid bekleed was, liet 
Nekared den ongastvrijen man roe
pen. Toen deze verscheen, vroeg 

gesteld worden dan Jezt!s Christus 
Zelf Die ook de kinderJaren door
leefde. Ook is de Bijbel vol van 
gebeurtenissen die het kinderleven 
betreffen. 

Een zeer schoon en treffend 
voorbeeld van dit kinderlijk begeeren 
had plaats te Bandoeng toen Lui
tenant-Kolonel Visser en bijzondere 
samenkomst leidde in de vorige 
maand welke sarnenkornst werd 
bijgew~ond door meer dan ~event!g 
kinderen tusschen 4 en 16 par. 

De Kolonel betoonde zichzelf 
bijzonder bekwaam in het toe~pr<:
ken van de kinderen. Als B11be!
onderwerp had hij gekozen : de 
roeping van Samuel en zijn~ gt~
hoorzaamheid, zelfs toen htJ n g 
slechts van een ander gehoord had 
dat de Heer was, Die hem riep. 

Op een prettige wijze werden de 
kinderen ertoe geleid zich ec-n 

hem de vorst:,, Herkent ge mij niet?' 
De man stortte van schrik bewus
teloos neer. 

In nederige gestalte komt ook 
tot ons een Koning en smeekt om 
binnengelaten te worden. 

Maar nog altijd geldt het woord: 
,,Hij is gekomen tot het ~ijne, en 
de Zijnen hebben Hem niet aan
genomen." Hij komt zoo zacht
moedig en n~derig, zoo eenvoudig 
en gering; en men behandelt Hem 
als een onwaardige en wijst Hem af. 

Hij zal ons ook eenmaal, wie 
weet hoe spoedig, v66r Zich laten 
verschijnen. Hoe zal het ons dan 
te moede zijn, als Zijn stem tot 
ons spreekt: ,, tterkent gij Mij ?" 

Denk hierover na en geef voor 
uzelf het antwoord op de vraag, 
die zich aan uw geweten opdringt. 

"Hoe zal ik U ontvangen? 
Hoe wilt Oij zijn ontmoet, 

0, 's were)ds hoogst Verlangen, 
Des zwer'lings zaligst Ooed? 

Oat ons Uw Geest verlichte. 
Houd Zelf den fakket bij, 

Die, Heer, ons onderrichte 
Wat U behaag!ijk zii." 

voorstelling te maken van Samuel 
en met passende opmerkingen, ge
sticulaties en interessante illustraties 
werden zoowel de schoonheid als 
de noodzakelijkheid van gehoor
zaamheid voorgesteld. 

Of de kinderen het begrepen? 
ja, zeker t Ik ben geneigd te denken, 
dat de meeste kleintjes gevoeliger 
zijn op dat punt dan vele groote 
mensch en. 

Wat was het resultaat van deze 
toespraak? U rnoest daar geweest 
zijn, het was glorieus ! !wee en 
twintig van hen die aanwez1g waren, 
kwamen naar voren en toonden hun 
verlangen om gehoorzaam te _zijn 
aan den Wil van jez11s. Somm1gen 
kwamen vrijwillig, anderen iia een 
kleinen strijd, maar onder hen waren 
de oudste jongens en meisjes van 
de Zondagsschool. 

Wat zullen de vruchten zijn in 

WEL TEVREDEN. 
B$!zoek van den Territorialen Leid 

aan het Chineesche korps. 

Met groote verwachting was i 
dit korps uitgezien naar het b 
zoek van den Kolonel, op .Zonda 
24 October. Het programma o 
vatte drie samenkomsten, maar d 
in de open lucht moest. helaas 
vervallen wegens den regen. D 
was zeer jammer, want het is o 
merkelijk hoevelen, die anders nie 
naar godsdienstige samenkomste 
komen, naar de boodschap de 
heils luisteren, wanneer deze aa 
den kant van den weg gebrach 
wordt. 

De zaal in Gang Klintji was ' 
morgens en's avonds geheel gevuld 
en velen der aanwezigen ware 
vol begeerte om een zegen te ont 
vangen. Hun verwachtingen werde 
niet beschaamd. 

's Morgens wijdden Sergeant 
Majoor Wattimena en zijn vrou 
hun .iongstgeborene aan den diens 
des Heeren. Oit bracht over d 
geheele safnenkomst een geest va 
toewijding. Niet het rninst droe 
de toespraak van den Kolonel hier 
toe bij. 

's A vonds was weer een groote 
schare aanwezig. Ook nu was ee 
heerlijke geest van toewijding waar
neembaar. Twintig makkers, n. J 
een aantal Chineezen, een Arnbo
nees en een zestal Battakkers wer
den ingelijfd als Soldaten van het 
Leger des Heils en tien kameraden 
werden ingezegend als Plaatselijke 
officieren van het korps. De Kolonel· 
bond dezen makkers huFI verant
woordel ijkhoi goed op het hart 
en richtte zich meer in het bijzon
der tot de arbeiders in het jonge 
lieden-werk. Even later vond de 
Kolonel nog een aan'eiding om 
dezen belangrijken tak van ons 
werk onder de aandacht te brengen 
door de aanwezigheid van de Ka
pitein Glover en Pearce, die dien 
morgen van Sumatra's Oostkust 
waren teruggekeerd. Seiden zijn als 
zeer jonge menschen tot bekeering 
gekomen, en zoowel het feit, dat 
zij godvruchtige ouders hebben. 
als de omstandigheid, dat zij jong 
onder den gezegenden invloed van 
het Jongeliedenwerk kwamen, is 
hun tot grooten zegen geweest en 
tot behoud voor veel kwaads. 

De Kapiteins spraken in krach
tige woorden hun getuigenis uit 
God lovende voor den vrede, di 
door Hem hun deel is. 

Na de treffende toespraak va 
den Kolonel zochten vijf zielen de 
Heer. Moge God hun, die met zulk 
een beslistheid zich openlijk aa 
Zijn voeten verootmoedigden, hel 
pen om getrouw te zijn ! En moge 
Hii alle kameraden van de Welte
vredensche korpsen zegenen en ten 
zegen stellen. 

J.C.B 

Afdeeling Boekhandel 
Javastraat 16, Bandoeng. 

HET ADRES, 
voor St. Nicolaas- en Kerstge

schenken. Vraagt onze zoo juist 
verschenen prijslijst van 

Jongens-, 
Meisjes- en 

Prentenboeken. 
Scheurkalenders voor 1921 

zijn gearriveerd. Prijs f I .50. 

de toekomst? Het kunnen geen 
slechte vruchten wezen 1 De jong,. 
!evens, die nu opgeleid worden 
zuJJen, wanneer wij heengegaan zijn, 
de dragers van het Geloof in Jezus 
Christus zijn. 

Laat ons· daarom, lezer, ernstiger 
en oprechter in onze godsdienst 
zijn, opdat wij een aanmoediging 
zullen wezen voor de kinderen. ' 

Vrienden, zendt uwe kinderen 
naar een Zondagsschool I 

Wij die hier in Bandoeng werk
zaam zijn onder de kinderen, dank~n 
den Kolonel hartelijk voor .. :z:11n 
bezoek en voor zijne toew11drng 
om de samenkomst zoo belang
wekkend en gezegend te do~n zijn. 
Wij hopen binnen niet te langen 
tijd weer het genoegen van uw 
bezoek te mogen smaken. 

o. 
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