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AUGUSTUS -- KONINGINNEMAAND. 

Den tweeden dag dezer maand D. V., verjaart H. M. DE KONINGIN ... MOEDER. 
Den laatsten dag van Augustus hopen wij den geboortedag te herdenken van de hooge Landsvrouwe. 
H. M. KONINGIN WILHELMINA. Moge GODS zegen rusten op het Koninklijk Huis en de regeering 

van H. M. voorspoedig zijn ! 

,,IK HEB VOOR u GE BED EN • • 

Hoe lieflijk is de gedachte voor 
een kind van God : er wordt voor 
mij gebeden I Er is iemand die in 
zijn binnenkamer de handen vouwt, 
de knieen buigt en mijn naam 
P..Oem t in het gebed. In de ure der 
beproeving vooral is het troostrijk 
te weten, dat er iemand is -
iemand die den weg tot God kent, 
een rechtvaardige wiens gebed 
,,veel vermag"-die met ons mede
st.rijdt en medelijdt, die zijn schou
der gebogen heeft tot onzen las°t, al
dus vervullende de wet van Christus. 

Hoe dierbaar zijn ons zulke 
vrienden I Hoe oneindig groot is 
de dienst, dien zij ons bewijzen en 
hoe blijven wij daarvoor voor im
mer hun schuldenaren. 

Hebt gij zoo iemand in uwen 
kring, lezer? In uw huis wellicht? 
Dan hebt gij veel van God ont
vangen, Hij heeft u rijk gemaakt. 

Een officier vertelde mij, dat zij 
zich herinnert, hoe in de jaren 
barer jeugd, zij des morgens vroeg 
soms heel stil stond te luisteren 
aan de slaapkamerdeur harer moe
der, waar een zachte, smeekende 

DOOR LUITENANT KOLONEL M. J. VAN DE WERK EN. 
stern vernomen werd. Soms hoor
de zij haar eigen naam en dan 
sloop zij eerbiedig stil weg. Moe
der bad voor haar kind, en het 
kind gevoelde instinctmatig, dat 
die plaats heilig was. 

0, wat gaat er niet door onze 
ziel, wanneer wij staan voor het 
beeld van den Heiland, dat zich 
voor ons vormt bij het lezen 
van het ·zeventiende hoofdstuk 
van het Evangelie van Johannes. 
De heilige handen gevouwen, het 
heilig aangezicht tot den Vader 
opgeven, bidt de Zone Gods. 
Een der Zijnen, vol gloeiende 
geestdrift maar met bitter weinig 
kennis van eigen zwakheid, zal in 
satans zeef geschud en gezift wor
den op vreeselijke wijze. Het luid 
verkontj.igde, schijnbaar rotsvaste 
geloof zal een hevigen schok ont
vangen en de vraag is of het bij 
wankelen zal blijven ditmaal, of 
het niet wellicht ineenstorten zal 
worden. Niet de discipel ziet het 
gevaar, maar wel de Meester. 

En dan dringt Christus' groote 
oneindige liefde Hem tot het gebed. 

Ergens in het land door zijn heilige 
voeten betreden als Zoon des Men
schen, is een plekje waar Hij de 
gevouwen handen ophief en Zijn 
blik het oog des Vaders zocht ..... . 
voor Petrus. 0, Simons zoon, wat 
ontroering heeft uw ziel wel doen 
trillen, toen Hij tot u de woorden 
sprak : ,,Ik heb voor u gebe
den ... "? Uw naam genoemd in het 
gebed I Hoe zal het u in later 
dagen steeds duidelijker geworden 
zijn, dat het deze voorbede was 
die voorkwam, dat uw geloof ge
heel ophield. Wij verwonderen 
ons niet meer, dat het besef van 
die groote liefde u er toe bracht 
om lichaam en ziel, goed en bloed 
veil te hebben voor Zijn zaak. Gij 
droegt met trots uw eerenaam : 
,,Petrus een apostel van f ezus 
Christus" I Zijn lief de heeft u gered. 

Benijdt gij Petrus? Ook voor u 
heeft Hij gebeden. Slaan wij eens 
het zooeven genoemde hoofdstuk 
op. Daar kunnen wij in het twin
tigste vers onze eigen namen lezen: 
,,En ik bid piet alleen voor deze, 

• 
" . 

• • • 

ehristus tot .!J>etrus. 

maar ook voor degenen, die door 
bun woord in Mij gelooven zullen." 
Korn, zwaar beproefde broeder of 
zuster, hef op uw hoofd I Hij 
heeft aan u gedacht, toen Hij Zijn 
heilige handen vouwde en tot den 
Vader over de Zijnen sprak. Ge 
zijt zoo veilig in de grootste be
proeving, in de meest verzengende 
hitte der vervolging, in den smelt
oven der smart, ja zelfs in de zeef 
des satans, want Hij heeft voor u 
gebeden. Evenals bij het sombere 
graf van Lazarus, klinkt steeds als 
,,amen" op Zijn gebed, het zekere : 
,, Vader, lk dank U, dat Oij Mij 
gehoord hebt ; doch lk wist dat Oij 
M;j altijd hoort." 

Wie dat goed beseft kent geen 
nood meer, is een zalig kind van 
God op deze droevige zondige 
wereld. Die zingt mee in het zege
lied van Paulus : ,, Wie is het, die 
verdoemt ? Christus is het, die ge
storven is, ja wat meer is, die oak 
opgewekt is, die ook fer rechterhand 
Gods is, die ook voor ons bidt. 

,, Wie zal ons scheiden van de 
lief de van Christus ?" 
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VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF SECRETARIS. 
22 Juli 1921. 

De TERRITORIALE LEIDER was 
voornemens een bezoek te brengen 
aan Soerabaja in het begin dezer 
maand, doch werd hierin ~erhin
derd doordat zijn zoontje Louis plot
seling ernstig ongesteld werd. Ko
lonel en Mevrouw Cunningham 
hebben eenige dagen in groote span
ning en angst verkeerd. Er is thans 
echter een keer ten goede in zijn 
toestand gekomen, waarvoor wij 
den Heer oprecht dankzeggen. 

* * * 
Op 9 en IO Juli had ik het voor-

recht een bezoek te brengen aan 
het Kinderhuis en bet Militair 
tehuis te DJCKJA, van welke jn
richtingen en het daaraan verbon 
den Korps Adjudant Pedersen in 
bevel is. Kapitein Maatita is in het 
bizonder verantwoordelijk voor den 
arbeid onder de militairen. 

Het deed mij zeer veel genoegen 
de Adjudants en de Kapiieins in 
,g:oeden welstand en in een opge
wekte stemming aan te treffen. 

Dat wij een zeer gezegenden tijd 
hadden, blijkt wel uit het rapport 
der gehouden samenkomsten op 
pagina 4 Bij iedere samenkomst 
was de opkomst schitterend te 
noemen, en ook het geestelijk re
sultaat, blijkende uit de vijftig zie
Ien die om verlossing riepen, moet 
worden beschouwd als een door
braak van de gevolgen van maan
denlange toegewijde en· ernstigen 
arbeid der officieren. 

"' * * 
ENSIGN EN MEVROUW SCHULZ. Met 

nee! vee! belangstelling zullen onze 
rnakkers en vrienden ongetwijfeld 
vernemen, dat de Ensign op den 29 
sten Juli j. I. in Holland in h~t ~u
welijk is getreden m~t Kap1teine 
Hendrika Vosselman, die het laatst 
gestationeerd was in het Korps 
Vlaardingen. . 

De Ensign hoopt tegen IJCt e111de 
van dit jaar va.n .. ~i.jn verlof ter~g 
te keeren .... .r->...-u" met behulp van ztJn 
-''r..P--"v---rre-n strijd op Java te helpen 
voortzetten. 

Moge Gods rijkste zegen rusten 
op hunne verbintenis. · 

* * * 
REDDINGSHUIS SEMARANG. De of

f icier in bevel, Adjudante Ingham, 
zond ons het aangename bericht, 
dat zij in den loop dezer maand 
verblijd werd met een gift van 
vijfhonC!erd gulden. Dr. Angenent 
had dit bedrag van een dankbare 
patient ontvangen om het te ge
bruiken voor een liefdadig doe1 en 
was van meening, dat. hij niet be
ter doen kon, dan het aan boven
genoemde inrichting te schenken. 

* "'* 
ENSIGNE MINNEBOO, de verpleeg-

ster op de leproserie te Koendoer 
schreef ons, dat zij de jongens 
onder de patienten had kunnen 
verblijden door het aanschaffen 
van Ieien en griffels en dat ze een 
aanvang gemaakt had met lessen· 
in schrijven en lezen: Hun leerlust 
werkte aanstekelijk op de volwas
sen mannen, die de ensigne heb
ben gevraagd, om hen ook het 
a, b, c te leeren. Nu, dat zal mis
schien wat · te veel worden, maar 
voor de kinderen heeft de Ensigne 
plan een Liefdebond op te richten 
om ze bezig te houden, buiten 
haar gewone verplegingswerk om. 

* * * 
ENSIGN UYLINGS had, naar wij 

tot onzen spijt vernamen, op weg 
naar Londen, wa,ar hij met ande
ren het maatschappelijk congres 
ging bijwonen, het ongeluk bij Hoek 
van Holland uit den trein te vallen. 
Het is gelukkig nogal goed afgeloo
pen, zoodat de Ensign zonder an
dere nadeelige gevo!gen dan een 
hoofdwondje, de reiskon voortzetten. 

*** 
Onze hartelijke gelukwenschen 

aan ENSIGN EN MEVROUW NYHEIM, 
\\ ien de Heer een Ii eve kleine 
jongen schonk, OLAV PITADOS ge.
heeten. God zegene onze makkers 
en doe de kleine Olav opgroeie1~ 
tot heil der wereld. 

* * * 
CEI.:EBES. Adjudant Woodward 

en Ensign Proud zonden beiden 
prettige berichten over den voort
gang van hun zendingsarbeid in 
Kantewoe en Rouwiga. Een be-
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INZEGENING VAN HEILSSOLDATEN. 

Het Leger des Heils telt thans in Nederlandsch In die bijna tie n du i
z en d heilssoldaten, recruten en volgelingen. Dit is voorwaar een verblijdend 
verschijnsel, temeer wanneer wij bedenken, dat het meerendeel hunner be
hoort, tot de kinderen des lands. 

Maar vergeleken met de dikke duisternis, die in geestelijk en maatschappe
lijk opzicht over de millioenen dezer landen hangt. zijn deze paar duizend 
dragers des Lic.hts slechts luttel in getal. 

De maand Augustus zal gewijd zijn aan de TOEVOEG!NG VAN HEILSSOLDATEN 
en wij zien er met groote verwachting naar uit, dat in ieder korps op Java. 
Sumatra en Celebes een flink aantal mannen en vrouwen, die God liefheb
ben met hun geheele hart en Hem wenschen te di en en, :t al worden toegevoegd. 

Het ondervolgend artikel van de Moeder van het Leger des Heils. behan
delt de kracht, die de heilssoldaat voor zij n heerlijken di en st noodig heeft. 

KRACHT OM TE DIENEN, 
door Wijlen Mevrouw Generaal BOOTH. 

,,Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen 
Geestes, die over u komen zae' (Hand. I : 8) 

Gij zegt :· ,,Kunnen wij, evenals de discipelen, deze kracht ontvangen ?" 
Daarop zeg ik: ,,Aannemend, dat God, wat Hij in tiet verleden gedaan 

heeft, ook voongaan zal te doen in de toekomst, is het dan niet waar-
schijnlijk, dat Hij ook ons deze kracht wil geven, omdat ook wij haar 
noodig hebben ?" Wij zwakke schepselen, hebben, evenals vroeger de 
discipelen, deze kracht noodig; en wel in de eerste plaats, omdat er 
zooveel overeenkomst bestaat tusschen hen en ons. 

Wij zijn in vele opzichten zooals zij, en zij waren in vele opzichten 
zooals wij, Dank God! Dit heeft mij menigmaal aangemoedigd. 

Ats zij mannen waren geweest van groat verstand of bijzondere ont
wikkeling, opvoeding en positie, dan hadden wij kunnen zeggen: ,,Ik 
kan nooit worden wat zij waren." 

Zij hadden dezelfde hartstochten, zwakheden en neigingen-zij waren 
arme, zwakke, licht ten val gebrachte schepselen, en v66r Pinksteren 
menigmaal ongeloovig en ongehoorzaam. lk herhaal, dit is aanmoedigend 
voor ons alien. 

Verlieten en verloochenden zij Hem niet alien, uitgezonderd een paar 
zwakke vrouwen? ledereen verachtte Hem en vluchtte toen Hij Zijn laat
sten l'trijd streed ,,O," zegt gij, .,dat heb ik ook gedaan. lk kon niet 
een uur met Hem waken. lk heb Hem verloochend voor mijn vrienden 
en kennissen in de wereld. De moed is mij ontzonken en ik heb na
gelaten voor Hem te getuigen.'' Ja, ik weet en erken het met u, dat het 
zeer ondankbaar van u w:i.s._Gij Wr!!!rt eer; -verraut:i, 1iJa-crrte-e.f!,-+nciien 
gij evenals P<:trus-;'Te1 ug~w11t keeren, belijdenis doen en uw eerste werken 
we.ct.com doen, dan zal Hij u ontvangen en u met Zijn kracht vervullen. 

O. hoe verschillend waren de discjpelen v66r en na Pinksteren I 
Petrus, die niet bestand was tegen de vragen, hem door een dienst
maagd gesteld, die niet wilde, dat van hem gezegd werd <lat hij een 
volgeling van dien verachten Nazarener was, welk een dapper strijder 
voor Jezus werd hij later! De 011erlevering zegt, dat hij ten laatste voor 
zijn Meester werd gekruisigd ! 

Wilt gij komen en Hem toelaten u te doopen met vuur? 
Wilt gij eens en voor altijd leeren, dat het geen zaak van verdienste, 

kracht of het-waard-zijn is, maar eenvoudig een zaak van onderwerping, 
gehoorzaamheid - en geloof? _ 

En wat is ons werk? Uit te gaan en de wereld aan Jezus te onder
werpen. leder, die wij maar kunnen bereiken, alien, die wij kunnen be"in 
vloeden, moeten wij brengen aan Jezus' voeten en hen doen erkennen, 
dat Hij hun wettige Koning en Wetgever is; dat de duivel een over
weldiger is en dat zij Christus al de dagen huns !evens behooren te 
dienen. Durft een onzer aah dat werk te denken, zonder die kracllt te 
bezitten? Vraagt. men nog ,,Kunnen wij die kracht ontvangen ?" - Zan
der die kracht kunnen wij niets doen ! Maar aan alien, die gelooven, 
wordt die kracht beloofd. Uij weet de voorwaardcn: Alles op zijde zet
ten, wat verhinderen kan, iedere twijfelachtige zaak verre van u weg
doen; dan, een volkomen overgave aan Hem, het Kruis omvatten en, 
wat het dan ook moge kosten, Zijn wil doen. 

Laat mij u er aan herinneren - en ik beef, als ik er aan denk - God 
houdt ons verantwoordelijk. Hij houdt u verantwoordelijk voor al het 
goede, wat ge zoudt kunnen doen, indien gij deze kraeht bezat. Misleid 
uzelf hiet ! Hij moet de v ij f talenten met de rente hebben. Hij zal geen 
verontschuldiging voor het niet gebruiken van e en talent aanhooren, 
en gij zult toch niet voor Zijn troon durven verschijnen en zeggen: 
,,Heer, ik kende u, dat Gij een hard mensch zijt, maaiende, waar Gij 
niet gezaaid hebt en vergaderende van daar, waar Oij niet gestrooid hebt. 
Gij gaaft mij het bevel om zielen te winnen terwijl Gij wist, dat ik niet 
de kracht bezat." 

Wat zou Hij dan tot u zeggen? , Gij booze en luie dienstknecht, uit 
uw eigen woorden zal ik u oordeelen. Gij wist, hoe gij die kracht hadt 
kunnen ontvangen -en gij keodet de voorwaarden. Ge hadt die kracht 
kunnen bezitten. Waar zijn de zielen, die door u gered hadden kun
nen warden? Waar zijn de kinderen, die ik u had kunnen geven? 
Waar zijn de vruchten ?" 

Dlt zijn er.11stige en vreeselijke waarheden I 0, wat zoudt gij niet kun
nen doen? Wie kan dat zeggen? Wie zou 't ooit hebben kunnen 
denken, toen ik voor 't eerst mijn stem verhief, ik, arme, zwakke vrouw, 
een van de meest verlegen en vreesachtige personen, die God ooit 
redde, dat Hij mij die honderden zielen, die ik voor Hem mocht win
nen, zou geven? 

Ik spreek hier alleen over mijzelf, om'dat ik mijn geval beter ken dan 
dat van iemand anders; maar Iaat mij u vragen-veronderstel, dat ik 
mijzelf had teruggetrokken en aan het Hemelsch visioen ongehoorzaam · 
was geweest, wat zou God dan tot mij hebben gezegd over het verlies 
van al deze vruchten? 

Wie zal kunnen zeggen, wat God door iemand, hoe zwal~ en verlegen 
dan ook, doen kan, indien hij zich slechts geheel aan Hem heeft over
gegeven? Hij stelt u verantwoordelijk. Wat zult gij doen 7 

Gij gelooft, dat er een tijd zal komen, dat gij voor ~_em_ zult moeten 
verschijnen en dan het loon zult ontvangen voor wat g11 h1er voor Hern 
hebt gedaan. Wat zult gij dan tot Hem zeggen? 

De wereld is stervend - zielen spoeden zich ten verderve en gaan 
verloren. Uolven van ongerechtigheid stroomen door onze straten en 
door de geheele wereld. God is het haast moede geworden, zooals het 
geroep van onze zonden en ongerechtigheden tot Zijn oor doordringt. 
Wat zult gij doen? Zult gij u a~n het werk zetten ?_Wilt gij d.ie k~.acht 
ontvangen? Zult gij alles op z11de zetten, wat u hmdert? Wilt g11 tot 
elken prijs die kracht bezitten? 

1 AUUU;:I 1 U~ 1::tL;J 

vredigend aantal volgelingen sloot 
zich bij ons aan, terwijl ook meer
dere gevallen van bekeering kon
den worden geconstateerd. 

Een aantal rekruten en zelfs eeni
ge soldaten konden worden inge
zegend en de vooruitzichten voor 
de toekomst zijn prachtig. 

* *· * 
ZELFVERLOOCHENJNGS-

AANVRAGE. 
Met bizonder- genoegen kan ik 

hier van tal van aanmoedigende 
berichten gewagen, die wij in den 
loop dezer maand van alle zijden 
mochten ontvangen. 

SOERABAJA. Majoor Salet, van 
Korps II, is gereed en heeft haar 
doelwit, tezamen met haar help
sters en helpers, ten voile bereikt. 
Ook Adjudant Kronenberg is reeds 
a~n den eindpaal en nu zien wij 
Ult naar het ber:icht van Adjudant 
Veerenhuis, dat hij er gekomen is. 

SEMARANG. Adjudant Ingham met 
haar getrouwen werken met veel 
s~cces. Ensign Hiorth en de zijnen 
z1111 ook nog aan het werk. Zij ver
wachten echter hun doelwit te be
reiken. 

SALATIGA. Kapiteine i<:oning is 
zeer optimistisch gestemd ten op
zichte van haar taak. 

BANDOENG. Adjudant Laois is vol 
hoop zijn doelwit te bereiken, al zal 
het wellicht wat !anger duren dan 
andere jaren, daar er wat minder 
hulp beschikbaar is. Kommandante 
Bostrom is ook nog midden in de 
Aanvrage ·en kon nog niets met ze
kerheid zeggen. Zeker verrassingen 

WEL TEVREDEN. Adjudante Cor
nelius is reeds aan haar doelwit en 
nog nieL .geheel gereed in· haar 
district. Oat zal wat warden. Kom
mandant Schipper heeft ook ver
trouwen zijn taak met welslagen 
te beeindigen. Bet zal echter wat 

-~~~~!.~~m. gaan~ da~r .hi! '!~or ~ijn 
ullgt:ore1a a1str1ct niet de hulp heeft, 
waarop hij andere jaren kon reke
nen. Van Adjudant Tilbury wachten 
wij nog bericht. Wij hopen dat het 
goed bericht zal zijn. 

DE BIZONDERE KOLLEKTANTEN. 
Adjudante Kruschwitz in de dis
tricten Madioen en Kediri, :z.ruu:i 
heel prettige berichten uit het eerste 
district. In het!Kedirische schijnt 
het wat moeilijker te vallen, <loch 
zij geeft den moed niet op. Ensign 
Befring, die in den Oosthoek van 
Java werkt, is heel blijmoedig in 
zijn rapport. Ensign Pearce die met 
de Luitenants Lorier en ·Postma in 
de gouvernementen Oostkust van 
Sumatra en Atjeh kollekteert, is 
vol geloof en vertrouwen in het wel
slagen hunner pogingen. 

De berichten van verschillende 
andere zijden komende, stemmen 
ons hoopvol. Wanneer al onze 
kameraden in denzelfden geest blij
ven arbeiden, onder geloovig op
zien tot Hem van Wien alle zegen 
komt, dan twijfelen wij er niet aan, 
of wij zullen ons doelwit van 
f 80.000,00 voor dit jaar bereiken. 

*** 
,,DE ZONDEN DER VADEREN." 
,,lk ben geen geheel-onthouder"

zei iemand dezer dagen- ,,maar 
mijn jongen is het we!, en het is op 
mijn aansporing, <lat hij zich bij een 
vereeniging heeft aangesloten. 

Ik had we! reden om hem daartoe 
aan te sporen. Mijn vader was een 
groot vriend van den alcohol en 
hij is z_ijn heele leven lang een 
sterk drinker gebleven. In weerwil 
daarvan berei~te. hij den leeftijd van 
zeven en zest1g Jaar; maar zijn kin
deren en kleinkinderen moesten zijn 
drankzllcht zwaar boeten. 

Van mijn jeugd af heb ik geleden 
aan een zenuwkrankheid. Toen ik 
voor de eerste maal een zenuw-arts 
consulteerde, zag deze me even in de 
oogen en zei toen : ,, U dri 11 kt." lk 
antwoordde daarop: . lk drink niet, 
maar mijn vader heeft gedronken." 

Van mijn drie kinderen hebben de 
beide meisjes dezelfde ziekte geerfd, 
al treedt die bij ha1r niet meer zoo 
~rnstig op als bij mij. Alleen mijn 
JOngen bleef er voor gespaard. Dien 
heb ik dan ook zoo vroeg mogelijk 
op een kinderbond voor geheel-ont
houding gedaan, opdat hij ten min
ste den vloek zou ontkomen." 

Tot zoover de verhaler. 
Welk een ernstige bescliuldiging 

tegen den alcohol I 
(Overgenomen.) 



LEGER-NIEUWS 
Tijdens bet Maatschappelijk Con

~res in Londen opende KONIN
GIN MARY VAN ENGELAND 
·een nieuw paviljoen van de groote 
verloskundige kliniek van het Leger 
-des Heils in Clapton. H. M. toonde 
groote belangstelling in den arbeid 
van het hospitaal, hetwelk op een 
na het grootste ziekenbuis vat'! 
'Lor.iden is, en prees de uitstekende 
inrichting 

Den 6den Juni ontving de LORD 
.MAYOR van Londen Generaal en 
Mevrouw Booth en alle vertegen
woordigers op het Maatschappelijk 
Congres, in Mansion House, de 
officieele en historische residentie 
van dezen groot-waardigheidsbe
kleeder. leder der deelnemers aan 
het Congres, vertegenwoordigende 
vrij we! iedere natie ter wereld, 
werden aan den Lord Mayor voor
gesteld. 

Een samenkomst in de plecht
statige Egyptische zaal volgde hier
op. Behalve door den Lord Mayor en 
door den Generaal werd nog door 
enkele andere voorname heeren, 
met groote achting over onze we
reld wijde organisatie, gesproken. 

In de kweekschool te New York 
werd een buste van den Stichter 

OP EE.N ·LEPROSERIE,- EEN TE6ENSTELtlN6. 
,,Wij !even in een stad van ver

val en dood," zeide iemand tot mij, 
ja, dat is zoo, maar dat wil niet 
zeggen, dat zij ligt buiten de gren
zen van den arbeid des Geestes. 
Daardoor is zij ook de geboorte
stad van onstcrfelijke zielen, een 
plaats waar Eeuwig Leven wordt 
geschonken, begonnen en zich uit
breidt; de werkelijke dood ver
bannende, slechts zijn symbool 
achterlatende. De toeneming van 
het sterfelijk verval, ja de dood 
zelve, wijzen op de 4itbreiding van 
het innerlijke en onsterfelijke Licht 
en Leven. 

Wat is de <food zooals wij dien 
kennen? 

De lichamelijke dood is het op
houden van het waarneembare 
!even op deze aarde. De geestelijke 
en werkelijke dood is het niet meer 
bestaan van de weldadige ge
meenschap met God. Het wezen 
is uitgesloten van Hem, zonder 
Wien geen rust, geen vreugde, 
geen vrede is. 

Kasanmantalip kwam tien jaar 

Eerst leerde hij Maleisch spre
ken, zoodat hij de samenkomsten 
volgen kon en toen hij ongeveer 
twee jaar op d kolonie was, werd 
hij bekeerd. Toen zelfs was er 
nog rtiet veel, dat hem onderscheid
de van de overigen van onze kleine 
groep Christenen eo Hejlssoldaten. 
Zes jaar geleden echter begon de 
-hoofdverpleegster een wekelifksche 
Bijbelklasse voor de heilssolda
ten. Toen werden Kasanmantalips 
oogen geopend, zoodat hij zijn 
eigen tekortkomingen zag en ook 
de overvloed aie hem bereid was. 
Hij leerde nu lezen, zoodat hij voor 
zichzelf uit dien overvloed mocht 
putten. Daarna las hij te morgen, 
te middag en te avond zijn Bijbel, 
zooals iemand mij vertelde. 

Zijn !even en zijn voorbeeld 
drukten een stempel op alles in 
zijn omgeving. Toen ik op de 
kolonie kwam, was het hem reeds 
gedurende eenigen tijd onmogelijk 
geweest de samenkomsten te be
zoeken en was hij overgebracht 
naar een kleine zaal, waar diege
nen geplaatst worden bij wien de 

van het Leger des Heils geplaatst 1----------------
en plechtig onthuld. 

DE UENERAAL EN MEVROUW 
_ BOOTH 
brachten met de internationale ver
tegen woordigers voor het Maat
schappelijk Congres te Londen een 
schitterenden dag door in Stratford, 
.een gedeelte van Londen, dat van 
groote historische beteekenis is, 
voor zoover het 't Leger des Heils 
betreft. Het was een eigenaardige 
aanblik, dien het tooneel van den 
schouwburg, het ,,Empire Theater", 
bood, terwijl daar naast elkaar zaten 
een Stafkapitein uit japan en een 
groote, zwarte vertegenwoordiger 
uit West-Indie, en allerlei andere 
vertegenwoordigers uit onderschei
den deelen der wereld, menschen, 
die in hun voorkomen zulke scherpe 
contrasten vormen. be ·meetings waren heerlijk. De 
opmerkelijke woorden van verschil
lende buitenlandsche Officieren 
ontroerden de groote scharen bij
wijlen diep Met grooten nadruk 
brachten de Generaal en 's avonds 
Mevrouw Booth hun heilsbood
schap. In de verschille1 de meetings 
te zamen zochten hon erd vier en 
zestig zielen den Heer. 

COMMISSIONER en iv\EVROUW 
DE GR001 leidden groote samen
komsten in verschillende centra 
in Zwitserland. In Yverdon werden 
deze door tal van hooggeplaat ·te 
en vooraanstaande personen bij'
gewoond, van wie sommigen 
waardeerende woorden spraken. 
In Aarau werd onder meer de 
voorzitter van den gemeenteraad 
eener bloeiende gemeente ingeze
gend tot heilssoldaat. 

EEN INTERNATIONALE 
BROEDERSCHAP. 

Krachtig blijkt op· het nu in_gang 
zijnde Congres te Londen opnieuw, 
hoezeer het groote Leger des Hei_l.s, 
dat over heel de wereld been z11n 
leden heeft, die duizenden en tien
duizenden !eden als vereenigt tot 
een groote familie. Zoo krachtig 
voelt men dit telkens en telkens 
weer. Ook op !let Congres kwam 
het duidelijk uit. Dadelijk gevoelden 
al die oorspronkelijk toch voor 
elkaar vreemde menschen zich met 
elkaar thuis in de grootc zaal, waar 
zij hun ~erste bijeenkomst met 
elkander hadden. 

DE TIJD. 
Het is gewoGrnte onder zaken

menschen, om tiet krachtwoord 
aan te halen : tijd is geld ; maar 
in werkelijkheid is tijd veel meer; 
als men er goed gebruik van weet 
te maken is tijd: vorming, ver
betering van zichzelf, vormirlg van 
karakter. Brengt men elken dag een 
uur in luiheld door, of_ met niets 
doen, wat nog erger is, dan zouden 
die uren na enkele jaren als men 
ze nuttig had gebruikt, 'van een 
weet-niet, een wijs man gemaakt 
hebben en, aan goede werken be
steed, zouden zij het !even vrucl1t
qaar hebben gemaakt. 

--
Ik ben d~ wijnstok en gij zijt de ranken; die in Mij blijft en Ik in hem, 

die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 
Z<?o iemand in Mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank, 

en is verdord; en men vergadert. ze en men werpt ze in het vuur en zij 
worden verbrand. 

Jndien gij in Mii blijft en Mijne woorden in u blijven, zoo wat gij wilt 
zult gij begeeren en 1iet zal u geschiederi. ' 

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult 
Mijne discipelen zijn. 

geleden bij ons,- een bedelaar
een volmaakt bedelaarstype. In 
naam Mohammedaan, maar inder
daad zonder godsdienst,- op en top 
een schooier. De gewoonte om 
te bedelen was er zoo bij hem in
geworteld, dat hij, zelfs nog eeni
gen tijd na zijn aankomst, aan 
iedereen, wanneer hij er kans toe 
zag, het een of antler vroeg of lets 
van hem trachtte te verkrijgen. 

Hij was onbeschrijfelijk vuil en 
niemand kon eenig spoor van 
vrienden of familie van hem ont
dekken. Zijn bestaan moet een
maal een begin gehad hebben. De 
cen of andere moeder had hem het 
!even en een naam geschonken, 
heeft hem misschien lief gehad, 
maar dat alles is verloren in den 
nevel der jaren. 

Welk een tragedie I Een ab
soluut alleen-staand menschelijk 
wezen, drijvende op de zee des 
levens, met geen hooger ideaal dan 
om op anderen te azen voor het 
onderhoud van zijn zieke lichaam. 
En hij was een uit een groote 
massa lotgenooten. 

Hoe hij leproos was geworden, 
kon niemanti zeggen, maar te 
oordeelen naar het stadium zijner 
ziekte, moest hij reeds langen tijd 
een slachtoffer ervan geweest zijn. 

Johannes 15 : 5-11. 

ziekte haar grootste vorderingen 
gemaakt heeft, de ziekenzaal. Ik 
bemerkte, dat hij aan bet eind van 
zijn lijden was gekomen en, hoewel 
ik zijn taal niet sprak, bezocht ik 
hem iederen dag. Dan sloot ik de 
oogen, vouwde de handen en be
gon met ,, Toehan jesoes" . . . . . . . 
een oogenblik stilte ............ dan 
,,Amin" en totdat het amen uit
gesproken was bleve..- zijne oogen 
gesloten en vereeniga zijn ziel 
zich in het gebed. 

De laatste week, dat hij met ons 
was, verminderde hij zeer snel en 
den laatsten morgen zeide hij tot 
een der officieren : ,,Ik hoop dat 
de Heer vandaag komen zal." 
's Avonds, toen hij probeerde iets 
t~ drinken, verslikte hij zich en 
bmnen een minuut was hij tot zijn 
Heer gegaan. Geen pijn van geen 
dralen in het sterven. ' 

Een. God, . een Geloof, een Doop 
voor teder hd van Gods gezin op 
aarde. 

Toen Gods roepstem geklonkf.n 
had tot Kapiteine MIRJAM BOOTH 
boog haar moeder, die tot haa; 
gekomen was om haar weer naar 
haar aardsche woning over te 
brengen, zich over haar heen en 
zeide : ,,Lieveling, je gaat van-

daag naar huis, ma ar niet naar 
Hadley Wood, naar den Heme!." 
En Gods ldnd, gelouterd en ont
wend aan het aardsche in den 
smeltkroes :van het lij den, ant
woordde : ,,0, wat ben ik blijde 
zal het nog lang duren ?" ' 

Kasanmantalip zeide : ,,Ik hoop, 
dat de Heer vandaag komen zal." 
Den nacht na ziin ,,huiswaart~
gaan" ontwaakte 

0

ik, en wederom 
des morgens met deze woorden in 
d_e gedachte : 

"Bereid is de plaats reeds voor hen die 
. gelooven. 

Eer dat n?g de z1el aan de 11arde ontvlood, 
_Voor u 1s er plaats 1n het Vaderhuis boveo 

E1 zeg, wilt gij gaan naar J1et Eden omhoog?·' 

Het is menschelijkerwijze niet te 
verklaren, het te binnen komen 
dezer woorden, w.ant ik verkeer 
onder menschen die een andere 
taal sp_reken en . de zoo gemeen
zame hederen Srons klinken niet 
!anger rondom mij heen ; het was 
een gezegende boodschap van 
Boven, want de tragedie van dit 
~enz<;.me ~enschenleven drong diep 
1~ miJn z1e.l toen ik liep achter de 
hjkbaar, dre het lichaam naar de 
doodenkamer der kolonie bracht 
niet een familielid die wist of be~ 
korrimerd ~as over zijn heengaan. 
Maar de kmderen Gods waren zijn 
verwanten geworden en Gods en
g~Ien -.- Gods boodschappers en 
z1eleherders van zijn volk-namen 
de plaats in van aardsche bloed
verwanten ; hij behoorde tot de 
verv:antschap van Christus en zijn 
wonmg was bereid, v66r de roep
stem kwam er heen te gaan. 

Terwijl de kleine optocht · zich 
langs de andere ziekenzalen naar 
het doodenhuis aan het einde be
gaf, gevoelde ik alsof mijn hart 
zou kunnen breken over dit toon
beeld van eenzaamheid onder dui
zenden landgenooten. Het tra
gische gold niet hem, die opgeno
men was in de familie Gods, maar; 
de anderen, eenzamen, uitgewor
penen vanwege hun ziekte leven
de buiten Christus en Zijn ver
+r0osting. 

Ik zeide iot iemand, die Ka:san
m an talip gedurende langen tijd ge
kend had, dat ik gaarne iets zou 
weten omtrent "'zijn vroeger ]even 
ever zijn familie en over de betee~ 
kenis van zijn naam. Het antwoord 
was : ,,Wij kunnen daaromtrent 
niets te weten komen, geen familie 
waarv~n wij ooit iets vernamen, 
geen b1zondere beteekenis van zijn 
naam, slechts een willekeurig ge
kozen naam." 

0, welk een tragedie, indien dit 
alles omtrent hem zou zijn - doel
loos drijvend op de zee des levens 
door niemand begeerd. Doch doo; 
Jezus was hij ,,vereend in den 
bundel des levens met den Heer" 
zijn God,- en God omhelsde hem 
en bracht hem tot Zichzelf - daar 
werd hij gewenscht I ' 

S'. 

DE VEILIGE WEG. 

In duister, in koude, in storm en 
in nacht, 

Voel 'k altijd Uw hand die mij 
leidt, 

Die vast zet mijn voet en mijn en
kel geeft kracht, 

In droefheid mijn harte verblijdt. 

0, spreek niet mijn ziele van wan
hoop en strijd, 

Van zorgen, ellende en smart. 
Is Gods weg het niet die ten hemel 

u leidt, 
Naar 't liefdevol Vaderlijk hart? 

Uw God wordt niet moede, Zijn 
oog wordt niet mat, 

U altijd weer gacie te s:aan · 
Denk niet dat een oogenblik rlij u 

vergat, 
Al dooldet g' op eigene paan. 

De veilige weg, is de weg naar 
. omhoog, 

De moe1zame weg van het kruis. 
Maar onder de hoede van 't Va

derlijk oog, 
Komt g' eenmaal ook veilig te

huis. 

H. Salomon. 

• 



4 STRIJDKREET 

EEN DIENSTREIS 
VAN DEN TERR IT 0 RI ALEN LE IDER. 

Nauwelijks gaat het daglicht op 
over Java's landouwen of in beide 
richtingen snellen expres- .en. snel
trein Bandoeng uit en vDeren de 
reizigers langs de heerlijkste na
tuurtafereelen in het Preanger
berglandschap. Dien morgen, dat 
Kolonel Cunningham met iemand 
van zijn staf naar Pelantoengan 
reisde, iroffen wederom opnieuw 
de schoone doorkijkjes tusschen de 
bergen de leden van het gezel
schap. Hier een blik op het woeste 
onontgonnen, golvende terrein ; 
elders boeit het onvergelijkelijke 
schouwspel van de met zooveel 
menschelijke inspanning aangeleg
de sawah's ; verderop trekken de 
met groote nauwkeurigheid aan
gelegde rubbertuinen de aan
dacht. Telkens wisselt het tafereel. 
En waar het eender is, is er toch 
weer wat anders, toch weer een 
verschillend mooi te genieten. 

Straks wisselen de reizigers te 
Tjikampek van trein en nu komt 
er weer een heel ander landschap. 
't Wordt al warmer en de veelheid 
van het opwaaiend stof doet het 
genot van het reizen al belangrijk 
slinken. Cherib.on wordt echter 
bereikt en weder uitgestoomd en 
weer een ander natuurschoon ont
rolt zich voor de oogen. Nu wis
selen zich de Jandelijke tafereelen 
af met vergezichten op de zee. 
Soms ligt het eenzame uitgestrekte 
watervlak daar links van ons, ver
derop vertoont zich de zee ver
sierd met vaartuigen van aUerlei 
aard, meest visschershulkjes die 
hun kleine, eigenaardige zeilen 
ontplooien in het zonnelicht. Weer 
verder bespoelen de brekende golf
jes den voet van den spoorbaan en 
dringt bet klotsend ruischen tot 
in bet voortratelende spoorrijtuig 
door. Ja, dan zien we weer, dat 
de twaalf-uren lange spoorreis toch 
wel heel veel mooie momenten op
levert, naast veel warmte· en stof: 

Te W eleri stopt de. trem weder, 
de laatste maal voor zij Semarang 
bereikt en hier stapt de Kolonel 
uit, begroet door Brigadier Dr. 
Wille, die reeds wacht om ge
zamenlijk de reis naar Pelantoen
gan voort te zetten. Een automo
biel voert ons snel langs den door 
het gebergte slingerenden weg. 

't 's wederom een geheel andere 
aanblik die ons gegund wordt op 
Java's natuurscboon, in cultuur ge
bracht door menschenhanden. We
derom sawah"s, maar hoe'n geheel 
anderen indruk in het nu kwijnende 
daglicht. De roode cacauvrucht; 
de witte koffiebloesem passeeren 
wij rakelings ; op grooteri afstand 
en nu van boven af neerblikkend, 
zien wij weer de zee en van Sema
rang is mel: goed turen iets te on
derscheiden. 

Verder snelt de auto, Soekoredjo 
door, de cultuuronderneming Selo
katon voorbij en dan, te Donomerto 

moet warden uitgestapt, daar de 
weg te stijle hell.ingen op- en neer
waarts krijgt. Daar staat Stafkapi
tein Palstra het gezelschap reeds op 
te wachten met enkele paarden De 
Kolonel en Dr. Wille besiijgen de ro 
sinanten . die gelukkig weten, dat ze 
huistoe gaan en dus spoed maken. 
De anderen volgen te voet. De 
danker valt nu gauw, maar Kromo 
komt ons tegemoet met zijn lan
taarn. De bloei.ende koffiestruiken 
en de eigenaardige berglandschap
pen die straks, op de thuisreis, 
's mo.rgens vroeg aangevangen, het 
oog verlustigen, zijn nu echter niet 
te zien. Na een uurtje is de kolonie 
bereikt en het stadig ruischen van 
de in de verte krachtig stroomende 
rivier, werkt mede aan een ver
kwikkende nachtrust. 

Den volgenden ochtend vertoont 
Pelantoengan zich in al zijn pracht 
en liefelijkheid. Dichtbij : de tuin, 
onderhouden en uitgebreid onder 
de getrouwe zorgen van den heer 
en mevrouw Westbroek. Verder
weg - de rivier, de bergen, de 
bosschen. 

Het schoone gewaad, waarin 
Pelantoengan zich vertoont, is te 
meer te waardeeren, waar de ziek
te, die alle bonderd vijf et:I zeventig 
patienten bier bracht, van zoo pijn
lijken, zoo wanhopig ongenees
Iijken aard is. 

De Kolonel gaat rond, inspec
teert de gebouwen, o,ok de nieuw 
in aanbouw zijnde paviljoens en 
andere verbeteringswerken, gaat 
alle aangelegenheden na, spreekt 
met zooveel mogelijk iederen pa
tient en geeft aan elkeen gelegen
heid zijn wenschen te uiten en, 
mocht het noodig zijn, klachten 
uit te brengen. Dat dit laatste al 
heel zelden voorkomt, is wel een 
gunstig teeken. Toch weet iect.er 
der patienten, dat de Koionel een 
wjlljg 0or voor ieder heeft en zij 
kennen zijn groote belangstelling 
in hun lot en zijn b~geerte om 
zooveel mogelijk zoimeschijn in 
hun leven te brengen. 

Hierom laat de Kolonel dan ook 
geen gelegenhefd voorbij gaan om 
de patienten, de Javanen en Chi
neezen in hun eigen zaal, de Euro
peanen in hun afdeeling, bijeen te 
roepen en in een sa_menkomst de 
heerlijke tijding des Ev?ngelies te 
brengen. Ditmaal was ook Dr. 
Wille in de bijeenkomsten en hield 
in ' vloeiend Javaansch een toe:
spraak tot onze Inlandsche vrien
den. In de Europeesche meeting 
maakte bet getuigenis van den Bri
gadier diepen indruk, als bij ver
telde hoe hij, eerti}ds een twijfelaar, 
kwam tot het geloof en daarin licht 
en kracht vond. Hoe de arbeid 
van Dr. Wille en de zelfverloocbe
nende liefde die er de grondslag 
van zijn, door Pelantoengans be
woners warden op prijs ,. gesteld, 
drukte een der patienfen, de Heer 

Becker, in eenige gevoelige woor
den van dank en waardeering uit, 
na aflaop van de samenkomst. 

. De ·belangen van den strijd rie
pen den Kolonel naar Semarang en 
ook de dokter moest naar zijn 
standplaais terug. Zoo'n zaken
bezoek beteekent voor den Kolonel 
altij d een paar drukke dagen en 
dan volgt de Zondag,-rustdag, ja, 
maar toch niet minder druk, al is 
de drukte van anderen aard. 
's Morgens om zeven uur wacht 
men in de kerk der gevangenis. 
Dat .is altijd een goede samen
komst. Het Evangelie wordt door 
bet meerendeel der aanwezigen 
ingedronken en ...... het gestrooide 
zaal ontkiemt, bre11gt reeds zicht
bare vruchten voort. 

Wij ontmoetten daar ook Envoy 
De Rave, die zich zeer bizonder 
voor de gevangenen interesseert en 
door herhaalde bezoeken het werk 
in de samenkomsten aangevangen, 
voortzet in persoonlijke gesprek
ken. Een arbeid dien hij vervolgt 
als zijn patienten de maatschappij 
weder ingetreden zijn en dan o, 
zoo vaak nog behoefte hebben aan 
een krachtigen steun. 

Van de gevangenis naar Boegan
gan. Honderde arme Javaansche 
mannen, vrouwen en kinderen war
den hier in de week gespijzigd, 
gekleed, gehuisvest, hun vele, soms 
afzichtelijke, wonden warden be
handeld. Maar ook voor hen geldt 
de boodsch~p van heil en verlos
sing door het Kruis van Christus, 
e~n boodschap die hen dien Zon
dagmorgen is gebracht door den 
Kolonel en hen die hem bijstonden. 

Om vijf uur, op de Aloon-aloon 
luisterde een groote, aandachtige 
schare naar de liederen en getui
genissen van de Heilssoldaten. Na 
afloop dezer samenkomst werden 
gretig de · aangeboden Nieuwe 
Testament1es gekocht, hetgeen ie
dere week weer het geval is. Ja, 
er is onder het volk een diepe be
geerte naar iets beters dan de 
wereld · geeft ; mocht elkeen maar 
zien en willen erkennen, dat het 
alleen Cbristus is, Dien men noodig 
)leeft I Dat bet alleen Cbristus is, 
Die aan alle nooden van ziel en 
leven voldoen kan en het ook wil ! 

Des avonds vergaderden we in 
het Ooglijders-hospitaal. Het trof 
juist, dat de Heer Jansz, den nestor 
der zendelingen op Java, den vader 
van duizenden in Mergaredjo, in 
het hospitaal vertoefde als patient 
van Dr. Wille. De Kolonel noodig
de hem uit tot een aandeel in de 
samenkomst. Daar stond hij, de 
eerbiedwaardige figuur met zijn 
zilver-omschenen gelaat. Meester 
vftn de Javaanscbe taal, kenner 
van de Javaansche volksziel, sprak 
hij over bet wonder dat Jezus eens 
verrichtte aan ·een bltnde. En- nij 
sprak ook over de blindheid van 
velen in geesteiijken zin en het 
wonder, dat de Heiland dagelijks 
nog verricht en verricht heeft aan 
zijn eigen ziel. 

Vervolgens sprak de Kolonel en 
eindigde zijn toespraak met een 
uitnoodiging tot het reinigende 
Bloed te kcmen. Het roerende 
tafereel dat daarop volgde, gaat 
alle beschrijving te boven. Eeri 
halfblinde stand op en voerde met 
zich een die het gebruik van zijn 
oogen geheei miste en samen 
kwamen ze naar voren. Hier leid
de de blinde den blinde - maar 
zij gingen .tot Jezus en Zijn Iiefde
volle hand bracht ze aan het hart 
des Vaders. Zoo volgde de een na 
den ander. Sommigen, die reeds 
vroeger den Heiland gevonden 
hadden, leidden nu een makker aan 
Zijn voeten. 't Was een pathetisch 
gezicht, die een en twintig zielen 
ten slotte daar neergebogen te zien 
en onder hen sprekende en met hen 
biddende de Inlandsche Officieren, 
die dagelijks onder hen verkeeren. 

Er geschiedt een heerlijk werk 
in Semarang. zoowel op het gebied 
der verzorging van maatschappe
lijke nooden, als op dat heerlijke 
en schoone terrein van het brengen 
van nieuwe hoop en de troost van 
de boodschap des Eeuwigen le
vens. 

A 

KORPS SOMPOK, SEMARANG. 

Zaterdag 28 Mei vierde korps 
Sompok zijn derde jongelieden
jaarfeest. 's Middags werd er met 
de kinderen van de Zondagschool 
gespeeld. Om 7 uur began het 
fE::est, waarbij een aantal belang
stellenden a,a.r1wezig 'waren. De 
kinderen ·gaven eenige ingestu
deerde stukjes ten beste, en ze 
hebben zich goed van bun taak 
gekweten. De Halleluja-matroosjes 
in bun mooie boot Ieverden een 
aardig gezicht op. De gelijkenis 
van de vijf wijze en de vijf dwaze 
maagden werd door tien in het wit 
gekleede meisjes aanschouwelijk 
voorgesteld. Verder waren er nog 
cnkele voordrachten en tableaux. 
Aan het eind der samenkomst reik
te Mevr. Majoor Morrison de prij
zen uit voor getrouw Zondag
school-bezoek. We mogen gerust 
zeggen, dat het een welgeslaagde 
avond was. 

Zondag 29 Mei was er weer een 
bizondere samenkomst. Een re
cruut werd ingezegend tot soldaat, 
de eerste J. L. S. M. en twee com
pagnieleidsters werden aangesteld. 
Het was ook juist drie jaar geleden, 
dat de eerste ' samenkomst voor 
volwassenen in korps Sompok ge
houden werd. Mevrouw Majoor 
Morrison wees de pas aangestelde 
J. L. werkers op de groote verant
woordelijkheid, die op hen rust. 
In den bidstond, die nu volgde 
knielde een zuster ncer om verge
ving van zonden te ontvangen. Wij 
zijn meer dan ooit besloten, moedig 
voort te gaan onder onze oude 
Legervlag. 

R. de Rave, 
Compagnieleidster. 

Lt. Kolonel M. Visser bezoekt bet Militair Tehuis te Djokja~ 

Het bezoek van Kolonel Visser 
aan bet Militair tehuis te Djokja 
op 9 en 10 Juli bracht ons een 
grooten zegen. 

Op ZATERDAGAVOND begon het . 
al met een buitengewoon gezegen
de bijeenkomst. Drie makkers-mi
litairen zouden warden ingezegend 
tot Heilssoldaten. De Kolonel sprak 
hen op ernstige wijze toe, naar 
aanletding van dat aanmoedigende 
woord : ,,Strijd den goeden strijd 
des geloofs" en maakte het volko
men duidelijk, wat van den Heils
soldaat verwacht mag worden en 
dat een soldaat van jezus Christus 
ten alien tijde gereed moet zijn voor 
de eer van Zijn naam de strijden. 
Daarna las hij hunne namen af en 
verzocht onzen makkers naar vo
ren te komen, terwijl hun de vlag 
van Bloed en Vuur boven het hoofd 
gehouden werd. Dan sprak hij nog 
over de beteekenis dezer woorden 
en wees er ·op dat hier bedoeld 
wordt het Bloed van Jezus, gestort 
om den mensch rein te wasschen 
van zonde; en bet Vuur van den 
Heiligen Geest, dat gegeven is om 
het kind van God te doopen met 
kracht. Daarna werden onze nieuwe 

-------
Vijftig Zielen zoeken God. 

makkers in het gebed aan den 
Heer bevolen. 

Nu gaf de Kolonel ieder hunner 
gelegenheid een woord van getui 
genis te spreken. Het was ons een 
lust te luisteren naar hunne woor-

. den, waaruit de rnoed der verlosten 
ons tegenklonk. 

De uitnoodiging, die deze sarnen
komst besloot, werd beantwoord 
door drie en twintig jongens en 
meisjes, die zich aan den Heergaven. 

ZONDAGMORGEN vroeg, om half 
negen was de zaal vol met Ambo
neesche, Menadoneesche en Javaan
sche kinderen, bij elkander wel 
tachtig. Na het openen der sarnen
komst met gezang en gebed, liet 
de Kolonel door twee kinderen uit 
~1et kinderhuis getuigenis geven. 
Hoe lief was het dat zij de Heer 
dankten voor zijn wondergroote 
litfde. Hierna riep de Kolonel Zus
ter Van de Wetering op voor ge
tuigen is, en sprak met veel waar
deering over haren arbeid die zij 
met zooveel liefde en toewijding 
verricht in de Zondagsschool. Waar 
Zr. V. d. Wetering ons spoedig zal 
gaan verlaten, daar zij noodzakelijk 
met verlof naar Europa moet, wen-

schen wij hier in dit rapport onze 
groote erkentelijkheid uit te spre 
ken voor de wijze waarop zij met 
ons samenwerkte om de jeugd van 
Djokja tot den Heiland te brengen. 

In het verdere van deze samen
komst sprak de Kolonel over een 
der gelijkenissen des Heeren en hij 
deed dit op zulk een mooie manier, 
dat de kinderen een en al gehoor 
waren en het gesprokene heel 
goed begrepen. 

ZONDAGAVOND hadden wij weer 
een samenkomst, waarin Gods Geest 
zoo krachtig werkte, dat de har 
ten der menschen, die nog in de 
zonde slapen, werden vvakker ge
schud 

In het begin der- meeting droeg 
de Kolonel de beide jongste kin
deren van Adjudant en Mevrouw 
Pedersen en een kindje van onze 
makkers Matulessy op aan God en 
Zijn dienst. Naar a9nleiding van 
Gods Woord herinnerde de Kolonel 
de ouders aan den. ernst van de 
belofte die zij zouden afleggen met 
betrekking tot de bun, door God 
toevertrouwde panden. Wat een 
plechtig oogenblik volgde, toen de 
Kolonel elk der kinderen een voor 

een in de armen nam en hen in .het 
gebed aan den lleer opdroeg en bad 
om genade en wijsheid, voor de 
ouders. 

Na deze plechtigheid werd de 
samenkomst voortgezet en deed de 
Kolonel een beroep op de onbe
keerden, zijn toespraak was vol van 
den Geest Gods en de ~anwezigen 
zagen zich geplaatst voor de vraag 
wat de Heer van lien vroeg. Het 
was wondervol hoe God in deze 
meeting werkte en terwijl wij het eer
ste koor zongen van de uitnoodiging, 
kwam er een ziel tot den Heer. En 
toen dat sprekende koor gezorigen 
werd: ,,Jezus, Hij roept U! '' kwam 
de een na den ander naar voren, 
totdat zeven en twintig personen 
neergeknield waren om verlossing 
te zoeken. Halleluja I 

Wij zeggen den Kolonel hartelijk 
dank voor zijn bezoek aan ons 
korps en zijn ook i:mig dankbaar 
aan den lleer voor zijne zegenin
gen en lessen in dezen tijd genoten. 
Wij hopen u nog eens weer in 
ons midden te zien . Kolonel. 

Eere zij Gods Naam ! 
Kapitein M. Maiitita. 
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