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STREK UWE HAND U IT. 
[Markus 3: :-6.] 

Het is sabbat en Jezus is een synagoge binnengegaan. Daar zijn 
Farizecn, Schriftgeleerden en vele anderen bijeen, die alien zich hou
den aan een slaafsche inachtneming der geboden en der gebruiken, 
hun van de vaderen overgeleverd. Daaronder behoort ook het ver
bod om op den sabbat zieken .te helpen en lijdenden te troosten. 
Met nijdige blikken kijken zij naar Jezus om te zien, of Hij 
wellicht het sabbatgebod zal breken. Want zie - daar ginds staat 

een man met een ver
dorde of verlamde hand! 

De man houdt zicll 
wat achteraf. Hij kent 
het heerschende gebruik 
maar al te wet en durft 
na1,1welijks hopen, dat 
d~ groote Profeet hem 
zal opmerken, veel min
der bem zal genezen op 
dezen dag. En toch .. 
. . . . . als hij opkijkt 

r en in . dat gelaat blikt, 
waaruit de oogen hem 
zoo doordringend en 
tegelijk zoo vol innige 
liefde aanzien, dan rijst 
er een zwakke hoop 
in zijn hart. . Zal het 
misschien toch ge
beuren? 

Daar klinkt hem plot
seling het woord in de 
ooren : ,,Sta op in het 

migden !" 
,... Ja, bet is wel voor 

hem bedoeld - dat 
woordl Hij waagt h~t 
niet te twijfelen ; hij 
gehoorzaamt onmiddel
lijk en staat nu vlak 
v66r den Profeet ; alle 
.oogen zijn op hem 
gericht. 

hand is opeens krachtig en gezond gelijk de andere ! 
0 gij, door zondeschuld terneergedrukte ziel, Iigt in de ervaring 

van dezen man met de verdorde hand niet een bemoediging voor 
u Q,pgesloten? Misschien hebt ge u ook afgevraagd, of het wet in
der iaad voor u zou zijn, of ook g ij verlossing zoudt kunnen vinden 

. Ja, ge gelooft wet, dat Jezus and ere n gezond heeft gemaakt. Gij 
kent wel wedergeboren zielen ; er zijn er misschien wet in uw naaste 

omgeving; maar . 
zou het ook voor u 
zijn? 

Hoar! Jezus' stem 
zegt oak tot u: ,, Sta 
op I" Sta op uit uw 
twijfel, uit uw wan
trouwen, uit uw vreezen 
en ga tot Hem! Dui
zenden, vroeger even 
ellendig en neergedrukt 
door hun zonden, heb-

. ben die stem vernomen 
en zijn opgestaan en 
tot Jezus gegaan.Jezus 
ziet bet gaarne, dat de 
ellendigen tot Hem na
deren, en zelf naakt Hij 
tot hen. Hijzelf is een 
altijd vloeiende bran 
van genade en barm
hartigheid, en wanneer 
zij komen als Iedige 
vaten, veriangt Hij er 
naar, die uit Zijn rijk
dom te vullen met Zijn 
genade en barmhartig
heid. 

Maar daartoe is noo
dig, dat gij tot Hem na
dert, ja, dat gij door 't 
geloof met Hem in 
aanraking komt. 

Maar jezus wendt de 
opmerkzaamheid van 
den armen man af door 
een vraag te stellen 
aan de omstanders: ,,Is 
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Toen ~ij op aarde 
was, kwamen de blin
den, de rnelaatschen, 
ja, allerlei zieken tot 
Hem ; en H.ij r a a k -
t e h e n a a n. Korn 
daarom in 't gebed 

het geoorloofd , op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen ? een 

mensch te behouden of te dooden ?" 

Als zij hierop naar waarheid willen antwoorden, zal dat antwoord 
hen zelf veroordeelen; daarom zwijgen zij stil. Met toorn en droefheid 
over :1rnn verharding wendt zich de Heiland van hen af en keert zich 

opnieuw tot den ongelukkige. 

Hoe vriendelijk is Zijn blik thans ! Die blik geeft den kranke hoop 

en vertrouwen. 
Hij 110ort de woorden van Jezus' lippen: ,,Strek uwe hand uit !" 
De [man vraagt niet verbaasd: ,,Hoe kan ik dat doen, Heer? Mijn 

hand~ is immers verdord ?" Hij g eh o or z a amt. En zie - zijn 

tot Hem en laat Hij u aanraken. 
Maar op het gebed moet een h a n d e I i n g des geloofs volgen, waar

door de ziel zich de schuldvergiffenis en de herscheppende kracht van 
Christus toeeigent. 

,,Strek uwe hand uit !'' gebood de Heiland den man. Datzelfde moet 
gij ook doen. 

Strek de hand des geloofs uit en aanvaard de verzoening, die Hij 
voor u heeft verworven ! Met Zijn gebod schenkt Christus u ook tege
Jijk de kracht om te doen, wat Hij gebiedt. 

Aarzel geen oogenblik !anger; strek in 't geloof uw hand uit en 
eigen u de verlossing Gods toe - en gij zult in hetzelfde oogenblik 
genezen worden. 

jezus wacht op u ! 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen: 

Tot ENSIGN: 

Kapitein J. Befring. 
Kapiteine E. Bohm. 
Kapitein G. 0. ] . Nybeim. 
Kapitein E. Rosenlund. 

Aanstellingen: 

Adjudant H. Loois naar Bandoeng, 
Militair Tehuis. 

Ensigne E. Bohm naar Toeren, Hulp
ziekenhuis, in bevel. 

Ensigne N. Buijsman naar Pelan
toengan, Leprozerie (tijd). 

Kapiteine A. Both naar Toeren, 
Hulpziekenhuis. 

Kapiteine C, Koning na·ar Salatiga, 
Kinderhuis. 

Kapiteine A. Kyle naar Semarang 
Reddiogshuis (tijd. in bevel.) 

Bandoeng, 12 October 1920. 

h6· 
Territoriaal Kommandant. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS. 

11 October 1920. 
Op Dinsdag 28 September kwam 

het trotsche nieuwe stoomschip der 
Maatschappij Nederland na zijn 
eerste reis te Priok aan. Veilig en 
we! bracht het ons een paar oude 
makkers thuis: Adjudant en Me
vrouw Loois met hun beide kin
deren, die van verlof terugkwamen. 

De Territoriale Leider en ikzelf, 
met eenige Officieren, hebben hen 
hartelijk welkom geheeten, toen zij 
voet aan wal zetten. 

Met lust en ijver hebben de 
Adjudants hun aanstelling aanvaard 
in het Militair Tehuis te Bandoeng 
en het deed ons veel genoegen op 
te merken, dat ook de vaste be
zoekers van dat Tehuis zeer in 
hun schik waren met hun nieuwe 
Officieren en hun een aangenamen 
welkomstgroet bereid hebben op 
Zondagavond 3 October j. l. 

* * * . 
Kolonel Curiningham is cte laatste 

weken Jang niet wel geweest en 
bet heeft hem nog al wat moeite 
gekost zich zoo te wijden, als hij 
gewend is, aan de menigvuldige 
zaken, die zijn aandacht vroegen. 

H.oewel nog niet geheel wel, is 
de Kolonel heden naar Semarang 
vertrokken met Mevrouw Cunning
ham en zijn zoontje, dat door 
Majoor Dr. Wille onderzocht moet 
warden, daar hij nogal wat last 
heeft aan de oogen. 

Laat ons bidden in het geloof om 
genadc en kracht voor onzen Lei
der en zij n gezi n 1 

*** 
Versterkingen staan gereed om 

uit Europa naar Insulinde over te 
steken. Jammer genoeg moesten 
wij echter vernemen, dat er geen 
uitzicht is op scheepsgelegenbeid 
v66r Januari e. k. en wij verlangen 
toch zoo naar hun komst, daar er 
zooveel arbeid wacht op willige 
en sterke handen en toegewijde 
harten. 

**• 
Wij ontvingen bericht van het 

Internationale Hoofdkwartier, dat 
Lt. Kolonel Annette Anderson en 
Brigadier Adele Andersen tegen 't 
eind van November op Java kunnen 
verwacht warden om een bezoek 
aan deze gewesten te brengen. Dit 
bericht zal voorzeker al onzen 
makkers, en in het bijzonder onzen 
Officieren van Skandinavische af
komst genoegen doen. Dat haar een 
hartelijk welkom wacht, behoeft 
zeker geen betoog. 

.;.'''.;: 
Adjudant Meijer van de Leprozen 

Kolonie te Pelantoengan had ons 
aardig wat nieuws te melden de 
afgeloopen weken. 

STRIJDKREET 

DE LAATSTE MAAL. 
Hebt ge er wel eens op gelet, welk 

een uitdrukking van ontsteltenis 
zich afspiegelt op de aangezichten 
der menschen, als zij hooren, dat 
deze of gene vriend, die of die 
kameraad, of iemand anders van 
de menschen, met wie zij in hun 
!even in aanraking komen, de 
grens• heeft overschreden van het 
hiernamaals, vanwaar niemand ooit 
terugkeert? 

Bij vele men:schen komt deze 
ontsteltenis voort uit vrees, dat de 
volgende maal hun beurt kan komen 
om te worden weggemaaid door 
den ,, man met de zeis". Maar in 
de meeste gevallen is er toch een 
andere oorzaak, die maakt, dat zij 
zich minder wel te moede gevoe
len, namelijk het berouw. Hoe vaak 
heb ik niet uitdrukkingen als deze 
vernomen van lippen , die beefden 
van smart : ,, Dus was het toen de 
laatste maal, dat ik haar ontmoet
te - had ik toch maar voldaan aan 
het verzoek, dat zij mij toen deed! 
Het was zoo'n kleinigheid", of: 
,,Als ik het toen maar geweten 
had, dat het de laatste maal was!" 

De laatste maal - maar hoe 
koud en onverschillig ontmoettet 
gij niet die ziel, die vol vertrouwen 
tot u kwam om leiding, troost en 
hulp te vinden ! Die ziel vertrouw
de op u, die zegt een volgeling te 
zijn van God, Die liefde is. Zij 
verwachtte liefde bij u te vinden ; 
maar wat gaaft gij eigenlijk? 

Een jonge man kwam eenige 
jaren geleden in het huis van een 
vriend. Hij kwam "ongelegen'' 
Wanhopig, onbegrepen kwam bij 
tot iemand, die beleed een volgeling 
van Christus te zijn ; die er dikwijls 
van had gezongen, dat hij op weg 
was naar het Vaderland omhoog, 
waar liefde heerscht. Maar thans 
toonde deze vriend zulk een gebrek 
aan belangstelling en sympathie, 
dat de jonge man, na herhaaldelijk 
vergeefs te hebben beproefd het 
gesprek te brengen op het onder 
werp, dat hem licht had ku . en 
verschaffen op zijn levenspad, plot
seling opstond en afscheid nam. 
met zulk een vermoeide hopelooze 
uitdrukking op zijn gelaat, dat de 
ander er later nog dikwijls aan 
moest terugdenken. 

Op het oogenblik zelf voelde 
deze vriend evenwel een zekere 
V·~rlichting, toen die kostbare ziel, 

Eerst schreef hij ons, dat de 
vliegeniers, die naar Ojokja ge
weest zijn, juist over de inrichting 
waren gekomen, op de heen- en 
terugreis. 

Dit was natuurlijk zeer interes
sant voor de patienten, van wie 
velen reeds jaren tang niets van de 
groote wereld om ons been gezien 
hebben. Ook de blinde patienten 
stonden in de lucht te staren en 
waren verrukt, al bemerkten zij 
niets anders van de vliegmachines 
dan het gesnor der motoren. 

* * * 
De Adjudant meldde ons verder 

verschillende belangrijke geschen
ke.n: 
1. twee kisten muziekstukken, door 

vriendelijke beschikking van den 
• Resident van Semarang voor het 

muziekkorps der Iepro2en afge
staan; 

2. een salonorgel, zoo goed als 
nieuw nog, gezonden door den 
administrateur eener onderne
ming in de buurt van Pelan
toengan; 

3. een gift van f 100.- van een 
onbekende te Probolinggo en 
een van f 12,50 uit Malang. 

Adjudant Meijer en ook wij zeg
gen langs dezen weg hartelijk dank 
voor al de goede dingen, die hij 
kreeg, die allemaal medewerken om 
het leven van de patienten te ver-
aangenamen. 

* * * Nu ik toch over Pelantoengan 
£preek, moet ik de geschiedenis 
vertellen, die Adjudante Stewart 
van die inrichting ons verhaalde. 

Een patiente, een jonge vrouw, 
was stervende en richtte zich op 
ee!l avond tot de Adjudante en 
ze1de : "Zuster, wil u voor mij bid-

die hulp noodig had, hem verliet. 
Maar later ervoer hij in volle mate 
de kwellingen van het berouw. Het 
was de laatste maal geweest, dat hij 
zijn broeder had kunnen helpen. Op 
een van de nagelaten papieren van 
dezen laatste stond geschreven : 
,,Mijn vriend zeide, dat God liefde 
is. Had hij ook zelf iets bezeten 
van deze Goddelijke vonk, dan had 
ik misschien geen eind aan mijn 
leven gemaakt en was ik niet heen
gegaan in deze duisternis van wan
hoop. Misschien is Gods liefde ook 
maar enkel theorie." 

' lk stood kort geleden op het kerk
hof bij een pas dichtgemaakt graf. 
Het was geheel overdekt met kran
sen van de allerheerlijkste bloe
men Daaraan waren linten met 
opschriften bevestigd van vrienden 
en bloedverwanten . Wie was het, 
die onder dien prachtigen bloe
menscbat rustte ? Uat was toch 
zeker iem ~.nd, die in zijn !even 
gelukkig was gernaakt met veel 
liefde en sympathie? 0, neen ! 
Er waren velen, die bij zijn lijk
baar had den gezucht : ,, Hoe kon
den we toch vermoeden, dat het 
de laatste maal was." 

Eenzaam en stil was de overle
dene zijns weegs gegaan; in vroo
lijk gezelschap was hij niet zeer 
gezien. Hij had te zware lasten 
moeten torsen en te veel getobd 
over de raadselen van dit !even. 
Toen was het einde gekomen, na
dat hij bitter teleurgesteld was 
geworden door ie1nand, dien hij 
liefgehad en op wien hij vertrouwd 
had. Zelf had hij den dood gezocht. 

Ik zei tot den persoon, die bij 
mij was: ,,Misschien had hij gered 
kunnen worden, als een van deze 
vrienden bij zijn leven naar hem toe
gegaan was met een van deze mooie 
bloemkransen en daarbij een hoop
vol woord had gesproken over 
Jezus' liefde en de blijde hoop, die 
Hij kan schenken in den nacht der 
droefheid. Misschien had hij kun
nen gered worden." 

,,Alles, wat gij wilt, dat u de 
menschen doen, doe gij hun desg-e
lijks." De wereld hongert naar Iief
de, de heilige, warme liefde van 
Jezus Christus. De liefde zoekt 
zichzelve niet. Kom iedere ziel 
tegemoet op zulk een wijze, alsof 
het de laatste maal ware ! 

' 

den?" En toen de Adjudante dit 
gedaan had op een manier, zooals 
wellicht zij alleen dat doen kan 
zeide de stervende: ,, lk zie bet al~ 
lemaal, Zuster, en het is, alsof ik 
het muziekkorps hoor spelen daar 
ginds op de begraafplaats bij mijn 
begrafenis en alsof ik u daar boor 
spreken." 

De Adjudante vroeg: ,, Wit u dan 
dat ik bij uw graf spreken zal en 
wat moet ik dan zeggen"? "Zeg 
aan de menschen, Zuster dat ik 
veilig ben in de armen van Jezus· 
want ik zal d an veilig in di~ 
armen rusten, want nu reeds ben 
ik veilig in Zijn armen." 
.. Zo~ verwisselde zij het droevige 

t11deh1ke met het eeuwige, dat voor 
haar een eeuwigheid van Licht en 
Vreugde en Vrede beteekent. 

En zoo leeren hopelooze zieken 
Jezus te vertrouwen en lief te heb
ben. 

* * * 
Een andere patient was eens ern-

stig ziek en verlangde erg naar ge
kookte pruimen. In Semarang wa
ren ze schijnbaar op dat oogenblik 
niet te krijgen. 

Toen de Adjudante het schreef 
aan den Kolonel, duurde het niet 
lang, of een paar pond pruimen 
was o\;J weg naar Pelantoengan. 
En men had de brieven van dank 
moeten zien 1 Hoe innig gelukkig 
was de patiente, toen zij verrast 
werd met een heerlijk schaaltje 
pruimen. 

* * * Op Hoofdkwartier ontvingen wij 
evenzoo een postwissel uit Probo
linggo groot f 100.- van een on
bekenden gever, wien wij daarvoor 
onzen oprechten dank betuigen. 

*** 
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Een verblijdeud teeken is in de;ie ) 
onrustige en woelige tijden,- dat et { 
blijkbaar ook een honger is naar 

1 
het Woord Gods, onder de bevol
king van Nederlandsch-1ndie. 

In de laatste maanden is er een 
aantal Bijbels en Nieuwe Testa
menten van het Handels-Ueparte
m ent uitgegaan, dat in de duizen
den loopt, terwijl nog bijna dage
lijks bestellingen inkomen van ver
schillende kanten, menigmaal van 
personen . die tevoren blijkbaar nog 
geen kennis gemaakt hadden met 
het Boek der boeken. 

Moge Gods Woord een steeds 
belangrijker plaats innemen in het 
lmis en I ven van Jndie's burgerij 
in alle standen ! 

*** Zondag 19 en Maandag 20 Sep-
tember waren de plaatsen Rembang 
en Koedoes aan de beurt voor een 
bezoek van schrijver dezer aantee
keningen, waarbij ik vergezeld was 
van Ensign Hiorth, wien ik veel 
dank verschuldigd ben voor zijn 
uitstekende vertaling en hulp. 

Des morgens 10 uur hadden wij 
een samenkomst in de gevangenis 
voor inlanders, alwaar een schare 
van veroordeelden hurkte onder 
de schaduwrijke boomen. Met de 
grootste aandacht luisterden zij 
naar de boodschap des Evangelies. 

In een gesprek met den cipier 
deelde hij ons mede, dat onze sa
menkomsten niet zonder' invloed 
waren op de gevangenen. 's Mid
dags hadden wij een groote scha
re bijeen in . de openlucht en des 
avonds, trots den e;eweldigen re
gen, hadd r. we het zaaltje vol. 
Heel veel belangstelling werd be
toond in de opdracht van het 
kindje van de kapiteins Maatita. 'I 

Den volgenden dag begaven wij 
ons vroegtijdig naar Koedoes en 
waren getuige bij het bezoeken 
van verschillende makkers aldaar, 
dat inderdaad in den laatsten tijd -
Gods Kracht op kenneli,ike wijze 
onder de bevolking is geopenbaard 
geworden. Ofschoon het vlak voor 
de samenkomst regende dat het 
goot, kon dit toch de menschen 
niet weerr10uden (en tilt beleekent . 
in lndie heel wat) om in grooten 
getale op te komen. 

Het was een echte Leger-des
Heils-bijeenkomst. De kinderen 
zongen een paar extra liederen. de 
Chineesche makkers spraken met 
den gloed der overtuiging over de 
groote werken, welke God onder 
hen gewrocht had. 1 

De schare dronk het Evan2elie 
letterlijk in. Het was alsof de Geest 
Gods de menschen zichtbaar aan
greep. Men gevoelde en zag, dat 
hier werkelijk een dorst naar God 
en Zijn Woord is en ik geloof, dat 
er een heerlijk werk op dezen on
vergetelijken avond in vele harten 
is ~eschied 

Toen ik vroeg naar de bet~ekenr:z. 
van den naam Koedoes, vertelde 
men mij dat deze beteekent ,,Hei
lig," Moge de arbeid van het ~eger 
des Heils in deze stad ertoe b11dra
gen dat de Heiligheid des Heeren 
aan~chouwd worde in hart en le• 
ven der bewoners van deze zoo 
bloeiende en opkomende stad. 

* * * Ik had het voorrecht de vori;re 
maand het korps Solo te bezoeken, 
atwaar ik een gezegenden <lag on
der groot en klein doorbracht en 

· het genoegen smaakte een aantal 
zielen tot God te zien komen. 

Er is ook hier evenals elders 
een groot werk te doen, zoowel · 
onder de lnlandsche militairen als 
onder de ingezeten javanen en Chi
neezen. 

Er heerschte in het korps een 
Iiefelijke geest en een groot ver~ 
langen naar de dingen aangaande 
het Koninkrijk Gods. 

Ensign Befring en Luitenant Soe 
karno zijn vol goeden moed e1 
hebben groot geloof voor het t 
verrichten werk in deze uitge 
strekte vorsten-stad. 

* * * ·1 t Het verblijdend nieuws bere1 < 
ons, dat Kapiteins Glover en Peare 
het doelwit voor de Oostlrnst vai 
Sumatra hebben overtroffcn, terwij 
Ensign Befring met schitteren 
welslagen den Oosthoek van Ja 

Vervolg pay. 4 k:ol. 
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lNTERNA 't IONAAL 
NIEUWS. 

De GENERAAL, nog maar enkele • 
weken tevoren van zijn groote Aus
tralische reis in Londen terugge
keerd, heeft thans. een nieuwen, 
grooten veldtocht begonnen in de 
Vereenigde Staten van Noord-Arne 
rika en Canada. Volgens de laatst 
ontvangen Engelsche War Cry zou 
de Genera.al op 18 October daar
heen afreizen. 

* * * 
AMERIKA'S NIEUWE 

TERRITO HIES. 
Wegens de uitbreiding van den 

L. d H. arbeid in Amerika heeft 
de Generaal thans besloten ons 
werk in de Vereenigde Staten, dat 
de laatste jaren twee Territories 
omvatte, te reorganiseeren, zoodat 
er voortaan drie Territories zullen 
zijn. De Oostelijke Staten komen 
-onder bevel van Commissioner Es
till, met hoofdkwartier te New-York; 
de Centrale Staten o. b. v Commis
sioner Peart, met · hoofdkwartier 
te Chicago; de Westelijke Staten 
o. b. v. Lt. Commissioner Gifford, 
met hoofdkwartier te San-Francisco 
Voortaan zal elk dezer Territories 
zijn eigen Kweekschool voor Offi
cieren hebben en zijn eigen War 
Cry uitgeven. 

* * * 
KOLONEL RAUCH, die enkele 

maanden geleden Java bezocht, en 
van hier naar Zuid-Afrika vertrok, 
was volgens de laatst ontvangen 
War Cry p de terugreis naar 
Engeland en zal, als 'eze Strijdkreet 
uitkomt, reeds daar aangekomen 
zijn. 

In de KWEEKSCHOOL VOOR 
MAATSCHAPPELJJK WERK onder 
vtouwen, in Londen, zijn thans 

egent-ig vrouwelijk~ Kadetten in 
op!eiding. Gedeeltelt]k volgen deze 
zusters de Jessen der overige Kadet
ten in de Internationale Kweek-

• school te Clapton, maar grooten
deels is haar opleiding afzonderlijk 
cn,,t hi>t oog op net bijzondere werk, 
waarvoor zij bestemd zijn, zooals 
werk in de achterbuurten, in de 
vrouwen-toevluchten, reddingshui
zen en kinderhuizen. 

SOLO. 

Op een zijner reizen vond Ko
lonel Cunningham gelegenheid ons 
k0rps te bezoeken, wat door alle 
k<. 11eraden op hoogen prijs werd 
ge~ eld. Wij genoten van een bij
zonLer gezegende samenkomst. De 
opkomst liet niets te wenschen over 
en vele makkers gaven vol geest
drift hun getuigenis. 

De toespraak van den Kolonel 
/ lfield voor ons alien een zegen in. 

Aau het eind van de meeting zoch
ten tien zielen verlossing. 

Op 21 September haqden wij 
wederom een gezegende samen
komst, aan het einde waarvan zes 
menschen verlossing zochten. 

· Zaterdag 2 October kwam Lt. 
Kolonel Visser en hield reeds den
zelfden avond een samenkomst, die 
ondanks den ,regen druk be:Zocht 
was. Heerlijk werd er gezongen en 
krachtige getuigenissen werden ge
geven. Wij ervoeren de werking 
van d~n Heiligen Geest. Deze avond 
eindigde met vjjftien zielen aan de 
zondaarsbank. 

Zondags daarop was onze zaal 
-om 8 uur 's morgens gevuld met 
een groote schare levenslustige 
kinderen, die hartelijk zongen in 't 
Maleisch en Hollandsch. De Kolonel 
behandelde een mooi bijbelverhaal, 
waarnaar met volle aandacht ge
luisterd werd. 

Qe daarop volgende heiTigings
bijeenkomst was ook goed bezocht. 
De geestdriftige toespraak van den 
Ko.lone! zegende onze harten en zes 
z elcn knielden neer aan Jezus' 
voe ten. 

In de avond-samenkomst werd 
het kindje van broeder Bale Pau 
aan den Heer opgcdragen. God 
zegene de ouders en helpe hen te 
bedenken, dat hun kind den Heer 
toebehoort, zoodat zij het voor Hem 
zullen opvoeden ! 

Luitenant M Soekarno. 

STRIJD REET 

GOEDE EN GELEN, 
door Commissioner Ogrim. 

,,Zijn zij niet alien gedienstige geesten' 
die tot dienst uitgezonden worden om 
dergenen wil, die de zaligheid beerven 
zullen ?" 

Berichten omtrent engelen beklee 
den een voorname plaats in den 
Bijbel; men vindt ze daarin van het 
begin tot het einde. In het derde 
hoofdstuk van Genesis wordt reeds 
gesproken van cherubim, die aange
steld waren ,,om te bewaren den weg 
van den boom des !evens"', en op 
de laatste bladzijde van den Bijbel 
is sprake van den engel, die gezon
den werd om te getuigen, hoe Gods 
kinderen toeg~. ng krijgen tot den 

1 
boom des !evens, en ,,door de 
poorten mogen ingaan tot de stad". 

Het zou zeker we! de moeite 
loonen, als iemand er den tijd voor 
nam om de gouden keten der 
getuigenissen schakel voor schakel 
te volgen tusschen deze twee eind 
punten . Zeker zou dat het hart ver
warmen en bet geloof versterken. 

Hebreen 1 : 14. 

zendeling aan t1et bovengenoemde 
tekstwoord en vertelde bun, op 
welke wijze God de Zijnen altijd 
in bescherming neemt. Dit voorval 
werd de aanleiding, dat die heele 
volksstam bekeerd werd. 

In den een en negentigsten psalm, 
die z·oo vol van zegepraal is, wordt 
gezegd: ,, Hij zal Zijne engelen van 
u bevelen, dat zij u bewaren in 
al uwe wegen". Hoe dat geschiedt 
onder de meest uiteenloopende 
omstandigheden, vertelt ons de 
Heilige Schrift. Engelen namen 
Lot bij de hand en voerden hem 
weg uit Sodom. De Vorst van het 
heer des hemels kwam Jozua te 
hulp bij de verovering vanjericho. 
Een engel stand bij de drie mannen 
in den vurigen oven. Een engel 
sloot den muil der leeuwen toe 
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(•) NEEM MIJN LEVEN! ~ 
~ ~ 
~

) Neem mijn Ieven ! 't zij altijd ~ 
.... , U, o Heiland, toegewijd ! 

Neem rnijn tijd, dat 'k elken dag 
~ U aanhoudend !oven mag! ~ 

L~.) Neem mijn handen en bestuur ~.J 
~ Al bun daan van uur tot uurl ~ 
( Neem mijn voeten ! zend ze, Heer, ( ' 
\.+!. In Uw drenst uit altijd weer! l.) 

M ~ 
~ 

Neem mijn stem, zoodat m~jn lied l. J 
Steeds mijn Koning hulde biedt I (+;t 

Neem mijn Iippen ! dat mijn mond 'l 
\._) Altijd, Heer,. Uw heil verkond' ! ~+} 
M r~ 

~ 
Neem mijn zilver en mijn goud ! ~) 
Dat 'k U daarvan niets onthoud ! 

l ·) Neem mijn geest I laat al mijn kracht ~) 
l+. Tot Uw dienst zijn dag en nacht ! 
~ ~ 
(· 1 ( ' 

Neem mijn wit t laat niet meer mijn, \ ) 
Maar U w wil mijn richtsnoer zij11 ! ,·~~ 

Neem mijn hart I vest daar Uw woon 1 

t~ En Uw koninklijken troon ! ~ 

~ 
Neem mijn Iiefde, o God I aan U ~ 
Schenk ik die voor immer nu I 

~ 
Neem mijzelf ! ik wil altijd \ ... , 
U geheel zijn toegewijd. ~ 

T•'. 
l. J (Naar •t Engelsch van F. R. Havergal.) \JJ. 
~ ~ 
l~t-~+c"~·~·~-.~-.~~·~~--.~~+r"-.~-LJ .,.....__;;r.,,.. .......-.-~-~--~-"·-~__,.. __ • ..__~-~__, 

David zeide: ,, TJe Engel des 
Heeren Iegert zich random degenen, 
die Hem vreezen, en rukt hen uit''. 
(Ps. 34: 8). 

Ik las eens een geschiedenis van 
het zendingsveld. Een zendeling had 
zich gevestigd temidden van een 
woesten volksstam en daar zijn 
huis· gebouwd. De heidenen hielden 
onderling een vergadering en be
sloten hem te dooden. Die daad 
zou 's nachts ten uitvoer gebracht 
warden. Een groat aantal hunner 
kwam samen en stelde zich in een 
wijden kring op rondom het huis 
van den zendeling. Juist toen zij 
gereed stonden om hun krijgsge
sch reeuw aan te heffen en vooruit 
te stormen, zagen zij een kring 
van vlammen tusschen hen en het 
huis van den zendeling, en deze 
vlammen schenen op hen toe te 
snellen. Ze werden alien door ontzet
ting aangegrepen en vluchtten weg. 

Den volgenden dag kwamen hun 
aanvoerders naar den zendeling 
toe en vroegen hem bevend, wat 
hij toch 's nachts rondom zijn huis 
had. Hij antwoordde, dat hij daar 
niets had. ,,jawel'', zeiden zij, ge 
hebt daar we! wat", en toen ver
telden zij onder uitingen van angst 
en wroeging, dat zij voornemens 
waren geweest hem te dooden, maar 
van hun voornemen hadden afge
zien om hetgeen hun dien nacht 
was overkomen. Toen dacht de 

en redde Daniel. Een engel strekte 
Jozef en Maria ten gids bij hun 
vlucht naar Egypte. Een engel 
ondersteunde onzen Heiland Zelf, 
toen Hij den zwaarsten strijd streed. 
Een engel voerde Petrus uit de 
gevangenis. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden. 
jezus' woorden omtrent de engelen 
der kinderen zijn . buitengewoon 
heerlijk : ,.Ziet toe, dat gij niet een 
van deze kleinen veracht; want ik 
zeg ulieden, dat hun engelen, in 
de hemelen, altijd zien het aange
zicht Mijns Vaders. Die in de hemelen 
is '. (Matt. 18 : 10). Dat wil zeggen 
dat deze kleinen zooveet beteekene~ 
voor hun Hemelschen Vader, dat 
zelfs hun dienende geesten vrijen 
toegang tot Hem hebben te allen 
tijde. Laat daarom niemand gering 
denken over kinderen l 

De gelegenheden, waarbij engelen 
zich in hun hemelschen glans aan 
het menschdom hebben vertoond, 
zijn slechts weinige. Ook de Hei
land Zelf openbaarde Zich slechts 
eenmaal in Zijn hemelsche gedaante, 
en alleen in 't bijzijn van drie zijner 
discipelen, toen Hij werd verheerlijkt 
op den berg. Overigens diende en 
leed Hij in geringheid. Dat is ook 
de regel wat betreft den dienst der 
engelen. Maar al openbaren deze 
dienende geesten zich niet in bun 
hemelschen glans, zij zijn in elk 
geval daar, al is het ook onder een 
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vermomming .. ,,Hij maakt Zijne 
engelen tot wmden en Zijne diena
ren tot een vlam vuurs '. (Hebr. 
1 : 7.) t). 

Het is meestal onder een of 
andere vermomming, dat de goede 
engelen ons bezoeken. Men spreekt 
we! eens _v~n ,,lotsbeschikkingen", 
waarmee Jmst zulke bezoeken war
den bedoel~. Soms zijn het aange
name, .~n m dat geval is bet ge
makkehJk den engel er in te her
k~nnen; maar soms ook brengen 
ZIJ zorg en smart mee, en dan valt 
d?t wel eens moeilijk. Tot voorbeeld 
h1ervan kan het volgende dienen. 

Een Heilssoldaat, dien ik kende 
werd ernstig ziek en moest naa; 
het ziekenhuis gebracht warden. 
~~er bezocht._hem de Kapitein van 
z11n ko_rps. HtJ gelegenheid van een 
van dte bezoeken zei de zieke · 
,.Ziet u, Kapitein, ik dank God vari. 
ganscher harte voor deze ziekte. 
Nu zie ik, waarom die mij treft. 
~ijn geestelijk !even was bijna 
mtgedoofd, hoewel niemand dit aan 
mij b~mer_kte. Maar God zag het 
en H11 Wll&t7 wat ik noodi<Y had 
Nu is alles weer in orde e~re zii 
Zijn naam !" Tranen var{ vreugde 
blonken in de oogen van den zieke. 
Daar was een reddende engel ver
borgen in zijn ziekte. 

,,Papa, word toch niet weer rijk !" 
smeekte een klein meisje haar vader. 
Deze was een man van zaken 
geweest en had met zijn gezin in 
de stad gewoond en daar een we
reldsch .. leven geleid. Hij verloor 
ec~ter z11n ~ermogen en ging daarna 
bmten op t land wonen in zeer 
bekrompen omstandigheden. Maar 
hier i:am d~ vreugde van verlossing 
haar mtrek m dat huis. Het kleine 
rneisje ontdekte den engel in de 
nieuwe omstandigheden, en het 
is waarschijn lijk, dat de vader en 
de ovei ige leden van het gezin 
hem ook zagen. 

Er zijn ook engelen, die met 
vleesch .<:n bloed bekleed zijn, 
menschelt1ke engelen ; dat wil zeg
gen, menschen met een engelen
natuur en die engelenwerk verrich
ten. De Barmhartigheids-Officieren 
van het Leger des Heils worden in 
sommige p aatsen ,,Slum-engelen" 
genoemd; en inderdaad is op een 
echte Harmhartigheidszuster die 
haar arbeid van ganscher 'harte 
v~rricht, die benaming van toepas
smg, Maar wij kunnen alien in 
zekeren zin engelendiensten ver
richten, en onze arme wereld heeft 
daar ten zeerste behoefte aan. Een 
vriendelijk woord, een behulpzame 
hand of een zedelijke steun kan 
soms ontzagliik veel waarde heb
ben. Zulke engelen zijn in grooten 
getale noodig. Er zijn zoovele jonge 
menschen, die den verkeerden weg 
opgaan, omdat niemand· over hen 
waakt. Zoowel jongen als ouden 
snellen voort op het breede pad. 

Wie wit heengaan en voor hen 
een goede engel zijn ? 

1
) Volgens de Zweedsche Bijbel

vertaling. 

Cheribon, Semarang, Rem
bang, en Koedoes. 

Het was een groote vreugde voor 
mij, bovengenoemde pl aatsen te 
bezoeken, te beginnen met Cheribon 
op Zondag 26 September. Beide de 
kindersamenkomst en de avondrr:ee
ting voor volwassenen waren druk 
bezocht en rijk gezegend. Twee 
zielen zocbten verlossing. 

ln de school, die ik Maandagsm or
gens bezocht, vond ik de Ieerlingen 
ijverig bezig met de lessen hun 
door Luitenant Ramschie en' twee 
goeroe's gegeven. 
De~e jeugdige Chineesjes en Ja

vaant1es maken vele Europeesche 
kinderen beschaamd, wat hun vlijt 
en Ieerzaamheid betreft. 

In Semarang mocht ik drie samen
komsten leiden, n. I. in het Red
dingshuis, op Sompok en op 
Boegangan. Enkele nieuwe mak
kers werden ingelijfd in onze rangen 
onder de oude Legervlag. Op Boe
gangan deed he.~ gezang der j eug
dige Javanen m11 denken aan" eene 
stem veter wateren". ( Op. 14: 2. ) 
Het was heerlijk! Vier zielenkwamen 
uit om verlossing te zoeken. 
Zater~ag 2 October hadden wij 

een klerne, gezegende meeting iu 
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'Rembang, door bijzondere omstan
digheden niet zoo goed bezocht, 
als wij wel gewenscht hadden. 

De Zondagavond' te Koedoes was 
onvergetelijk. Ondanks stroomenden 
regen kwamen onze Chinneesche 
makkers in grooten getale op, en 
vulden de voor- en gedeeltelijk de 
binnen- galerij van het huis van 
onzen makker Sien Tat. 
Vrijmoedig gaven enkele makkers

w. o. twee Chineesche v r o u wen 
-getuigenis van de verlossing, door 
hen gevonden. Het gesprokene naar 
aanleiding van ee.n Schrift- gedeelte 
werd gretig aangehoord en zal 
zeker vrucht dragen 

Strijdt moedig voort, lieve mak
kers en vrienden op Java! In den 
heme! hopen wij elkaar weer te 
zien. 

Brigadier A. C. Bondam. 

Ve•rvolg van pag. 2. 

heeft bewerkt. Ensigne Midteide 
zag haar arbeid in bet district 
Madioen en Kediri eveneens met 
succes bekroond. 

tie Ensigne beeft thans vol moed 
haar reis voortgezet naar Makassar 
en l'andjarmassin. 

Moge de Heer haar weg ook 
daar voorspoed ig maken ! 

*** 
De districten Solo en Djokja 

hebben het dit jaar ook prachtig 
gedaan. Eenige kamernden zijn 
echter nog druk bezig met de in
zameling en wij zijn vol vertrouwen, 
dat ook zij ons zu11en weten te 
verrassen. 

Het zal al onzen makkers en 
vrienden ongetwijfeld verblijden te 
hooren, dat de Z V. Aanvrage van 
dit jaar die van het vorige jaar 
reeds heeft overtroffen, en dat naar 
alle verwachting het gestelde doel
wit voor het Territorie zal bereikt 
warden. 

DE ZIEKENLIJST. 
Adjudante Kruschwitz is naar Pe

Jantoengan vertrokken voor volledig 
herstel barer gezondheid. 

Adjudante van Straaten is al 
geruimen tijd ziek en baar toestand 
geeft reden tot bezorgdbeid, hoewel 
er thans nog niet veel van te zeg
gen is. 

Kapiteine Both moest naar Se
marang vertrekken voor ~ehande
Ji ng barer oogen door Ma1oor Dr. 
Wille. 

Ensigne Buijsman kon gelukkig 
van de ziekenlijst warden afge
voerd en een tijdelijke aanstelling 
op Pelantoengan aanvaarden. 

Zoo juist hebben wij bericht 
ontvangen dat de kalenders voor 
1921 aangekomen zijn. Het schild 
is een sieraad voor kantoor en 
huiskamer en de tekst is als steeds 
hoogst belangwekkend. 

Doe bijtijds uwe bestellingen. 

STRIJDK'REET 

LIEDERE • 

BEREID U HEDEN. 

Wijze: Weet gij, hoeveel held're sterren. 

Rust'loos snellen onze jaren, 
Rust'loos voort spoedt zicb de tijd; 

Zoo Gods toorn ge u blijft vergaren, 
Is slechts j~mmer u bereid. 

KOOR. 

Spoedig kan uw doodsklok klinken, 
Dra uw stof in de aarde zinken; 

En de ziel, aan 't eind der baan, 
Zal voor haren Schepper staan. 

Sterke mannen wan\<.'len, vallen; 
Jeugd noch schoonbeid wordt 

gespaard. 
Arm en rijk - zij komen alien 

Voor den Rechter dezer aard. 

Dan moet rekenschap men geven 
Van wat men in 't lichaam wrocht; 

En slechts hun wordt schuld ver
geven. 

Die door 't Bloed zijn vrijgekocht. 

Daarom dan, bereid u heden! 
Rustloos voort spoedt zicb de tijd. 

Al het heden wordt verleden; 
Spoedig zijt ge in de eeuwigheid. 

Zijn uw Scboldeo betaald? 

Toen Alexander de Groote eens 
van een zijner groote krijgst •Chten 
in zijn rijk teruggeke~rd was, had 
hij een streng gericht te houden 
over de stadhouders en ambtenaren, 
die tijdens de afwezigbeid van hun 
heer en koning zich ten koste van 
het volk verrijkt hadden. 

Oe groote koning liet geen aan
zien des persoons, geen vroegere 
verdiensten gelden; wie zwaar 
overtreden had, waar hem een 
groot vertrouwen was geschonken, 
dien liet hij onthoofden. 

Er ging een bange schrik door 
alle ambtenaren. 'Kort daarna liet 
Alexander door herauten bekend
maken, dat hij de schulden zijner 
officieren en soldaten uit zijn scbat
kist zou betalen. Dit bericht bracht 
in stede van groote blijdschap, 
groote ontsteltenis teweeg in het 
leger. Velen hadden, niettegenstaan
de hue booge inkomsten en den 
grooten buit, die hun ten deel was 
gevallen, door hun Iosbandig !even 
groote scbulden gemaakt Nu vrees
den zij, dat de koning door list 
achter de schulden van zijn krijgs
lieden wilde komen, om dan over 
de lichtvaardigen gericht te houden 
Hun booze geweten deed hun het 
ergste vreezen, en daarom deden 
zij al wat zij konden om bun 
scbulden voor den koning te ver
bergen. Slechts enkelen geloofden 
den koning en deden opgaaf van 
hun schulden; hun schuld werd tot 
den laatsten cent toe betaald, maar 
de koning beval hun tevens te 
zwijgen, totdat de gestelde termijn 
verstreken was. 

Eerst toen de dag voor de aan-

TOEWl.JDlllG .. 

Wijze: Zondaar, zoekt gij rust en vrede . 

'k ~ii U volgen heel mijn !even, 
Lteve Heiland, waar Gij gaat ! 

Hiernaar wen sch ik steeds te strev en 
Schoon het vleesch soms tegen

staat 
KOOR. 

'k Wil mij, Heer, aan U vertrouwen, 
Altijd op Uw bijstand bouwen; 

'k Zal dan sterk zijn, Heer, in U; 
Geef daartoe Uw kracht mij nu! 

Komen dan soms donk're tijden , 
Zijn er wolken voor de zon, 

'k Leun op U; Uij zult mij lei den 
Tot de frissche levensbron. 

• 
Help mij daar te gaan, waar zielen 

Leven zonder Godd'lijk licht, 
Om hen, in Uw kracht, te brengen 

Daar, waar alle duister zwicht. 

Geen gevaar zal mij doen beven ; 
'k Wacht mijn hulp alleen van U. 

Gij Heer, zijt mijn kracht en !even; 
Met U beA 'k verwinnaar nu. 

gifte der schulden verstreken was, 
vertelden de gelukkigen, wier 
schulden betaald waren geworden, 
wat zij aan 's konings goedheid te 
danken hadden. Dat bracht groote 
opschudding teweeg ! Nu stroom
den velen toe om betaling hunner 
schulden te erlangen ; maar zij 
werden afgewezen, omdat zij den 
koning niet geloofd hadden. Ten 
aanhooren van de verzamelde troe
p~n prees de koning degenen, die 
z11n woord geloofd hadden; terwijl 
de anderen, bij de schade, die 
zij beloopen hadden, ook nog een 
scherpe berisping kregen. 

Zoo deed een heidensch koning. 
Maar onze Koning, Jezus Christus, 
laat door de geheele wereld ver
kondigen, dat Hij de schulden van 
Lijn gansche volk op Zich neemt, 
dat Hij ze volkomen betaalt. Hij 
schenkt aan alien, die Hem op 
Zijn woord vertrouwen en Hern 
hun schuld belijden, algeheele 
schuld vergiffenis. 

Hoevelen nu gelooven Zijn woord 
en durven tot Hem komen? De 
groote meerderheid vertrouwt blijk
baar niet, dat Hij het meent. Hoe 
vriendelijker Hij Zijn genade laat 
aanbieden, des te angstiger tracht 
men zijn schuld te verhelen. 

En toch moeten wij zoover 
komen, dat wij met de woorden 
van het lied kunnen zeggen; 

D~ Heer verga!. mij al mijn schuld; 
H11 heeft m11n ziel met vree 

vervuld ; 
En ~inds Hij mij gereinigd heeft, 
lk m Hem en Hij in mij leeft 
Heb 'k immer blijdschap, di~ 

Hij geeft. 

Hoe groot zal de ontsteltenis 
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wezen, wannee.r de genadetijd 
voorbij is! 

Dan zullen de ongeloovigen, bij 
de schade, ook de straf moeten 
ondergaan . 

Hoor daarom toe en verhard 
uw harte niet ! Nu is het de wel
aangename tijd, he den is het de· 
dag der zaligheid. Wei hem, die 
zich dien dag ten nutte maakt ! 

,,Zoo gij oiet wor'Ot gelijk 
de kinderkens," ..... 

,.Het waren moeilijke tijden," ver
telt een moeder. .,Mijn man was. 
langen tijd zonder werk geweest, 
en op zekeren morgen waren wij 
zoover gekomen, dat wij ons laat
ste stuk brood samen opaten en 
geen cent meer\ in huis hadden. 
Waar het volgende rnaal eten van
daan moest komen, wist ik niet. 
Maar het pijnlijkste oogenblik brak 
voor mij aan, toen mijn jongste 
kind, een lief meisje van drie Jaar 
tot mij zei : " 

,,Moe, Anna heeft hanger,'' en ik 
rnoest antwoorden: 

,,Liefje., moeder heeft niets voor 
je.'' 

Verwonderd keek ze mij een poos
je aan en zei toen weer: ,,Anna 
heeft ergen hanger." 

Mijn hart brak haast van ver
driet ; ik wilde, ik moest iets doen; 
rnaar wat? 

Ik placht altijd te bidden en ik 
had oak mijn kinderen geleerd, de 
knietjes te buigen en te bidden in 
Jezus' naam. Maar de rechte ze
kerheid, dat Uod het gebed ver
hoort, bezat ik toch niet. Evenwel 
bad ik ook nu, terwijl ik heftig 
schreide; maar het vaste vertrou
wen, dat God uitkomst zou zenden, 
ontbrak mij. 

Mijn kleine Anna was naast m-i:j 
op de knietjes gegaan. Nooit zal J 
ik de uitdrukking van blijde ver- " 
wachting vergeten, die uit haar 
oogjes straalde, toen wij na bet 
gebed opstonden en zij zeide : 

,,Moeder, nu is God bezig een stu·k 
brood voor ons af te snijden !" 

In dien tusschentijd was mijn 
man uit en had weer vergeefs naar 
werk gezocht. 

Diep bedroefd was hij op weg 
naar huis, toen hij een vriend ont
moette, die tot hem zei: ,,]e bent 
fang zonder werk geweest en hebt 
heel wat mondjes den kost ie ge
ven. Heb je wet wat te eten ?" 

Bij die vraag was mijn man in 
tranen uitgebarsten en had aan zijn 
vriend verteld, dat wij juist zonder 
geld zaten. De man had hem daarop 
mee naar huis genomen en hem in 
een mand wat eetwaren rneegege
ven; hij had er een brood bovenop 
gelegd. 

Toen mijn man thuiskwam en de 
mand opende, zag de kleinc Arm~ 
het brood. 

Huppelend van blijdschap, s_loeg 
zij de handjes in elkaar en nep : 

Neen moeder God snijdt geen 
~ t u k' brood ' voor ans af; Hij 
stuurt ons een h e e I brood !" 

Handels=Departement, A fdeeling . Boekhandel. 
Javastraa t 16 Bandoeng. 
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In den Dag der Be
nauwd heid. 
Genade en Vrede. 
De Jubelbazuin. 
De volle Pinkster-

,, 5.75 
,, 5.
,, I.-

zegen. ,, 
Philip Mauro. Rede en Openbaring ,, 
C. Wagner. Langs den Weg. ,, 

1.-
2.-
2.-

M. Pearsall Smith. Des Christens l-Ieil

j.J. Goes. 
geheim. 
Bloemlezing uit de 
Geschriften. 

Marjorie Bowen. Voor God en den 
Koning. 

,, 1.20 

,, 2.-

,, 3.80 

Marjorie Bowen. George Washington. f 3.80 I Penning. 
,, ,, Del' Gratia ,, 4.65 

A. v. H oogstraten Schrijver. 

Onder de Vlag van 
] . Pzn. Coen. f 3 .50 
In 't Geuzenhuis ,, 4.-

Schoc.h De groote Levenswet. ,, 3.25 E. Wetherell. 
H S.S. Kuiper. Vacantie in Engeland,, 3 .25 

De wijde, wijde We-
reld ,, 3 50 

Runa Hij en z'n Vrouw. ,, 1.75 

" ,, 
" 
" Veren. 

Anema. 
J. Breevoort. 

Rosen. 
Boos. 
Nathanael. 

Eeuwigheidslicht. ,, 1.75 
~ildvogel. ,, 1.75 
Utt 't Stof der Aarde ,, J .75 
Zoekende Lief de. ,, J .75 
Om een Leuze. ,. I.75 
In 's Levens Opgang ,, I .75 
Vrouwenweelde en 
Vrouwensmaart. 
De Atpenkoningin. 
Verborgen Wegen. 
Een Dorpsdominee. 

" 1.75 
,, 1.75 
,, l.75 
,, 4.50 

Bijbels, Testamenten en Evanuelien 
Steeds in groote keuze en in alle prijzen voorradig. 

JONGENS- EN MEISJESBOEKEN. 

H. Beecher Stowe De Hut van Oom 

Hector Malot. 
Tom. f 3.50 
Alleen op de Wereld ,, 4 50 

Berkhout. 

Lens. 
E. Gerders . 

,, 

" ,, 

" 
,, 
" 

Tillotson. 

Uit Jan Springer's 
Jongensjaren. ,, 3.75 
Rhandensche Jongens. ,, 3.50 
Rosa Fluweeltje. ,, 2.
De verloren Schuld
bekentenis. 
Uit de Duinen. 
Jan van Diemen. ·. 

,, 2.
,, 1.50 
" 1.50 

De Zoon van den 
Bezembinder. ,, I.50 
Het Huis Wijngaerde.,, t.50 
De Speelman op den 
Wildenborch. 
Het uitgescheurde 

"Bijbelblad. 

PRENTENBOEKEN. 

" 1.50 

"2.-

Kindjes Vrindjes. 
Mijn Kerstboek. 
St. Nicolaas in 't Land . 
LINNEN PRENTENBOEKEN a 

" 1.45 
" 1.75 
" 1.25 
,. 1.25 
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