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,,GA HEEN EN DOE 

J 
ie is mijn naaste ?" 
Met deze vraag ' 'V leerde de verant-

· scheen de wetge-

ongelukkige op aan den herbergier. 
Maar hier hebben wij een tee

kening, die een andere voorstel
ling geeft dan de traditioneele. 

woordelijkheid van zich af te wit- Hier zijn het een gewapend rid
len schuiven voor het nakomen van . der en zijn schildknaap, die de 
Gods groote gebod der naasten- functie van den . barmhartigen Sa-
liefde, althans voor het toepassen 
van dit gebod op ALLE menschen. 

En de Heiland antwoordde hem 
met de gelijkenis van den barmhar
tigen Samar;taan. (Lukas 10: 30 e. v.) 

Wij kennen allen deze gelijkenis 
en hebben er zeker dikwijls een af
beelding van gezicn: de man, die 
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• 
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in handen van de roove1:s viel, ligt 
hulpeloos neer aan de zijde van den 
weg; een andere man-de Samari
rnan-is van zijn ezel gestegen 
om hem tc helpen. Op sommige 
afbceldinge~1 ziet men VC'rderop 
den pricster en den Leviet, die 
voorbijgingen, zonder den onge
lukkige helpen. Of wel, de kunste
naar beeldde een ander stadium 
van de gclijkenis uit: de Samari
taan gaat naast den ezel en onder
stcunt den gewonde,_ dien hij op 
zijn cigen lastdier heeft doen 
µlaatsnemen. Of de aankomst bij de 
herberg wordt afgebeeld : de Sa
maritaan draagt de zorg voor den 

maritaan vervutlen; zij zijn van 
hun paarden gestegen om hulp te 
·Jerlecnen aan den geplunderden en 
gewonden man aan de zijde van 
den wcg. En als vanzelf rijst de 
vraag: heeft de teekenaar er iets 
bijzond~rs mee willen zeggen, toen 
hij deze barmha1iige Samaritanen 

als krijgsknechten voorsteldc? 
Wanneer wij de geestelijke 

strekking van de gelijkenis in 't 

oog houden-en dat is toch bij elke 
gelijkenis de bedoeli11g - dan 
moeten wij ook de voorstelling 
dezer gewapende mannen geestc
lijk nemen. Dan denken wij aan de 
wapenrusting Gods, waarvan in 
Efeze 6 wordt gesproken: de len
denen omgord met de WAAi<HEID, 
<:angedaan met bet borstwapen 
C.er GERECHTIGHEID, geschoeid met 
BEREIDHEID VAN HET EVANOELIE 
DES VREDES, en vcrder toegerust 
met het schild des GELOOFS, den 
helm der ZALIGHEID en het zwaard 

GIJ DESGELIJKS !'' 

des GEESTES. Is het niet, alsof de 
J:unstenaar heeft willen t.iitbeelden: 
, Dit is de onontbeerlijke uitrusting, 
die gij noodig hebt, o kind van 
God, om inderdaad te hulp te ko-
11en a:ln uw arme medebroeders 
·n zusters, die gewond en geplun
(lerd neerliggen ter ziJde van den 
weg ?" 

Er is nog meer : alleen zij, die 
zoo toegerust zijn met de volle 
wapenrusting Gods, ZIEN de onge
lukkigen, die door e roovers
door den duivel en zijn helpers
gcplund~rd, naakt uitgeschud en 

gewond zijn. Anderen, ook de uit
wendig vromen (in de geli1kenis 
aangeduid als de priester en de Le

viet) gaan voorbij ; ze ZIEN NIET 

of ze WILLEN NIET ZIEN. Maar de ziel 
die zelf door de Oodde1ijke liefde 
is aa:ngeraakt, die ziende ge\_\"or
den is en zich daarna ter beschik
king ht!eft gesteld van den Gekruis
te om Zijn volgeling te zijn, die 
van Hem heeft ontvangen de voile 
wapenrusting voor dezen geest~
lijken strijd-deze ziet de arme, be
drogen zielen, en even als zijn 
Goddelijke Meester is hij (of zij) 
,,met innerlijke ontferming" be
wogen. En daar laat hij het niet 

bij : gaat aan 't werk om de onge
lukkigen te redden, hij betoont zich 
de ,,naaste" van deze arme zonde
slaven, die zijn hulp behoeveu. 

W aar zijn de barmhartigE Sa
ma ri tanen, die in onze dagen aan 
't werk willen gaan om te helpen, 
te redden, te troosten de duizen
den, die daar neerliggen ter zijde 
van den weg? Want het schijnt 
soms, of de slachtoffers van den 
booze steeds ialrijker worden, of 
deze arme wereld hoe !anger hoe 
slechter wordt. 

Zegt ge : ,,ik weet niet, of ik dat 
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werk zou kunnen doen, of ik daar 
wel den mocd toe zou hebben ?" 

Begin dan eerst met de geheele 
wapenrusting aan ie doen. Lees dat 
zesde hoofdstuk van· den brief aan 
de Efeziers aandachtig, op uw 
kni_ecn voor God; vraag Hem u die 
wapenrusting te schenken, indien 
gij ze nog niet bezit. Met die wa
penrusting zult ge dan tevens ont-· 
vangen den moed en het medcge
voel, die beide onmisbaar zijn om 
u te kwijten van uw plicht tegen
over uw naaste. Mijn broeder, mijn 
zuster, ook tot ons zegt de Heer: 
,,Ga heen en doe gij desgelljks!" 
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OFFICIEELE 

MEDEOEELINGEN. 

Bevorderingen: 

Tot KAPITEIN : 

Luitenant jokanan (Dijo) 

Territoriaal Kommandant. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF- SECRETARIS 

6 December 1920. 
OE TERRITORIALE LEIDER bracht in 

het eind van de vorige maand een be
zoek aan Semarang, vergezeld van 
Adjudant Lebbink, waar hij een reeks 
samenkomsten leidde, die, zooals ook 
blijkt uit het rapport in dit nummer, 
zeer gezegend waren. 

Het spijt mij echter te moeten me
dedeelen dat de Kolonel te Semarang 
een zware verkoudheid schijnt opge
daan te hebben, en hoewel hij getracht 
heeft zijn werk op bet Hoofdkwartier 
voort te zetten, was hij na enkele 
dagen toch genoodzaakt zijn kamer 
te houden. 

Van harte hopen wij dat God de ge
beden, die voor onzen Leider worden 
opgezonden, door velen onzer makkers 
en vrienden, zal verbooren en dat de 
Kolonel weder zijn vroegere gezond
heid moge herwirrnen. 

*** 
ln bet gezin van ENSIGN & MEVROUW 

HIORTH is groote blijdschap gekomen, 
door de geboorte ·van een flinken zoon. 

God geve, dat Johan Ludvig op zal 
groeien tot een vreugde voor zijn 
ouders en tot een steunpilaar in zijn 
Koninkrijk ! 

*** 
EEN ANDERE VREUGDEVOLLE GE

BEURTENIS zal D. V. deze maand plaats 
hebben. Kapiteine A. Radcliffe en Kapi
tein L. T. Glover zijn voornemens in het 
huwelijk te treden, welks voltrekking 
gesteld is op 29 December 1920 in de 
Leger des Heils zaal te Bandoeng. 

De Officieren van bet Hoofdkwartier 
en bet Kinderbuis in Bandoeng en zoo
vele kameraden deelen in de blijdschap 
van de beide Kapiteins en vereenigen 
zicb in gebeden voor hun geluk en wel-
zijn. 

*** 
MET VERLOF. Ensign Schulz is een 

paar weken van Hoofdkwartier afwezig 
geweest doordat hij zijn jaarlijksch ver
lof genoot te Pelantoengan en daarna 
de plaats innam van Adjudant Meijer, 
die met zijn gezin verlof te Bandoeng 
doorbracbt. De Adjudant zag er niet te 
best nit toen hij bier aankwam en voel
de zich niet heel weJ, maar gelukkig 
is hij tbans weer opgeknapt. 

Adjudant en Mevrouw Bakkerverlaten 
deze maand eveneens 'lOOr een paar 
weken bet Hoofdkwartier om enkele 
weken te Pelantoengan uit te rusten. 

*** 
Voor ENSIGNE MIDTEIDE, die al vele 

jaren werkens in Insulinde achter den 
rug heeft, slaagden wij er op het laatste 
oogenblik in passage te verkrijgen op 
het s s. ,,Rembrandt'', zoodat zij met 
Europeesch verlof kon vertrekken naar 
Noorwegen. Wij konden haar dit als 
een groote verrassing mededeelen, toen 
zij van een reis naar Makasser en Ban
djarmassin in verband met de Zelfver
loochenings-Aanvrage terugkeerde te 
Bandoeng. 

Deze regeling deed ons des temeer 
genoegen, daar Ensigne Norling thans 
reisgezelscbap heeft, hetgeen een heer
lijke geruststelling is. 

*** 
Aan LUITENANT JOKANAN (DIJO) ooze 

hartelijke gelukwenscben ter gelegen-

.... 
S T R IJ D K R E E T 

WERELD=VELDTOCHT 
GEDURENDE HET JAAR 1921. 

e Generaal heeft besloten at h Leger des Heils in 
alle landen waar onze vlag waait, gedurende het l<omende 
jaar een BYZONDERE VELDTOCHT zal houden met het doe!: 

ten eerste: om mannen eri vrouwen · te onttrekken aan de zonde 
en aan den dienst van satan en ze te brengen tot de gerech
tigheid door Christus jezus en den d_1enst van den Almachtigen 
God; 

ten tweede: om de bekeerlingen die wij gewonnen hebben tot 
Heilssoldaten te maken en degroote scharen, die slechts belijden 
den Christus te 'o gen, e 11 die re r- ds te Jang zich hebben 
tevredet~ gestt-ld met anderen die strijden gade te slaan, te 
vormen tot werkelijke strijaers voor God en de verlossing van 
zielen; 

ten derde: om in he r geheele Zendings-Veld in alie deelen der 
wereld toegewij e en hei11ge mannen en vrouwen te zenden 
ats Heils-Officieren, die, gelijk de Apostelen der da~en van 
ouds, op het bev~l van JEZUS, DEN HEILAND DER WERELD, 
zullen uitgaan om de zieken te genezen, melaatschen te reinigen, 
den blinden het gezicht weder te geven, en het Eva11gelie des 
Hei!s te prediken aan ieder levend schepsel. 

De Veldtocht zal beginnen met ecn BYZONDERE NACHT DER 
GEBEDEN op den laatsten avond van het Oude Jaar en de eerste 
uren van hd N1euwe jaar zullen gebruikt worden voor een al
gerneene toewijd1ng van alle Off1cieren, Soldaten en Recruten, 
aan een jaar van volkomene dienst in dezen Heiligen Veldtocht. 

De eerste week van oezen Veldtocht zal VERZOENINGS WEEK 
genoemd worden en een bijzondere poging zal gedaan worden gedu
rende al die zeven dagen, om verzoening tot stand te brengen 
tusschen alien, die op een of ande1e wijze vervreemd zijn of om 
eenige reden op slech en voet met elkander staan. 

Christus zeide: "Zoo gij dan uwe gave op het altaar zult offeren 
en aldar1r gedacht1g wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft 
laat daar uwe gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent 
u eerst met uwe11· broeder en komt dan en offert uwe gave." 

Matth. V: 23-24. 

Een Leger van heil 1ge Strijders, dat de vijanden van God en 
zielen aanvalt, kan geen verdeeldtleid in zijn rangen toelaten. 

Oe tweede week v,,n januan wordt bestemd voor BIJZONDER GEBED 
Elke dag zal worden gewijd aan ecn bepaald onderwerp en doel. 

ZONlJAG is een dag van gebed voor den VELDTOCHT lN HET 
ALGEMEEN; 

MAANOAG voor de ZIEKEN EN DE LIJDENDEN. 
DlNSDAO voor de HEIDENVOLKEN. 
WOENSOAG voor HEN, DIE IN DE GEVANGENIS ZlJN. 
DONDERUAG voor HUIS EN GEZJN. 
VRIJ LJAO voor de VERANTWOORDELIJKE LEIDERS VAN HET LEGER 

DES HEILS. 
Z_ATERD!\.0 voor de DRONKAARDS. 

l.Je WEEK DER OEBEDEN. zal van het grootste belang zijn voor 
den Veldtoctlt en het welslagen ervan9 zoowel in onze eigene Ter
ritorie als in de geheele wereld, zal grootelijks afhankelijk zijn van 
ons gebed en geluof. 011ze uorlog is er een tegen de rnachten der 
duisternis en onze strijd 1s een geestelijke. Oaarom zijn vleeschelijke 
wapenen nutteloos voor ons, maar tot onze beschikking staat de 
Kracht van jehova, welke wij kunnen verkrijgen door ernstig gebed 
en eenvoud1g geloof. 

Gedurende de komende maanden zullen wij van tijd tot tijd iets 
te zeggen hebben over de11 Vehttocht, zijn voortgang en de verdere 
plaJJnen. 

lnmiddels staan wij in verbinding met onze Officieren met betrek
king tot hunne plaatsel11ke plannen en regelingen. 

Wij verheugen ons erio, dat de Generaal tot dezen Geestelijken 
Veldtochr gedurende het aanstaande jaar besloten heeft want, voor
ze er was n1 mmer rn de gescniedems der were Id me er behoeite aan 
bijzonder gebed, bIJZOnuere toewijdi11g en bijz0ndere pogingen voor 
de redding van zoudaren in ieder land dan juist in onzen tijd. 

Wij d " en een beroep op iederen Officier en iederen Makker in 
den Heilsstrijd om zich deze zaak ten harte te 11emen en wij noo
djgen iederen Cllristcn-vnend ui1 om zich met ons te verbinden in 
gebed, geloof, toewijLiing en arbe1d voor Christus jezus en de 
redding van zondareu. 

Laat ons motto en beslui t voor 1921 zijn : 

EEN KRUISV A AR.DER VOOR CHRISTUS ! 
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heid van zijne bevordering tot den rang 
van Kapitein. 

*** 
PELANTOENGAN. Dekapelmeestervan 

het muziekkorps der lepralijders koes
tert het verlangen zijn orkest nog eens 
een geheel nieuw stet instrumenten te 
zien verkrijgen. Of zijn begeerte nog 
eens vervuld zal worden? Laat ons 
het met hem hopen. 

Om in de grootste behoefte te voor
zien was de firma Knies te Soerabaja 
zoo vriendelijk een nieuwe cornet af te 
staan, die dezer dagen op Pelantoen-gan 
is aangekomen. Men kan zich de vreug
de van de m'-.!l. zikanten en van den ka
pejmeester in hetbijzonder, voorstellen. 

Wij Zijn der firma dan ook zeer er
kentelijk voor <lit royale gescbenk. 

*** 
DE SCHEURKALENDER VOOR 1921, 

reeds in zoovele huizen in Neder
landsch-lndie een trouwe gast, in thans 
ontpakt en verzonden naar de ver
schillende afdeelingen. Mocht een onzer 
Iezers nog niet voorzien zijn, dan 
raden wij hem aan den dichtstbijwo
nenden Officier te vragen hem aan een 
exemplaar te helpen. 

*** 
DE ZIEKENLIJST. 

ADJUDANTE \TAN STRAATEN is sedert 
ons vorig bericht helaas niet vooruitge
gaan ; zij behoeft nog de uiterste zorg 
van Majoor Dr. Wille en zijne verpleeg
sters, terwijl groote voorzichtigheid is 
geboden. 

ADJUDANT SOEDIRO is gelukkig her
stellende en voelt zich al wat beter. Hij 
moet echter nog eenige dagen rust ne
men, waartoe hij naar .r:.edoeng Pani is 
vertrokken. 

KAbET T AROREH van het militair te
huis te Bandoeng is ernstig ziek enter
wijl wij <lit schrijven, baart zijn toestand 
veel zorg. 

Van onze overige zieke makkers ko
men gelukkig gunstige berichten in. 

*** 
S o e r ab a j a Op 12 dezer bracht 

schrijver dezes een bezoek aan de
ze zoo bloeiende handelsstad van 
Nederlandsch-lndie en mocht al
daar in de verschillende posten zeer 
gezegende samenkomsten leiden; 
des morgens in het zaaltje, verbon
den aan de vrouwen en kinderkli
niek, des namiddags te Semaroeng 
voor de lepralijders en des avonds 
in het Militair Tehuis. 

Hoe verschillend ook het publiek 
in deze drie samenkornsten was, 
trof het mij toch zoo, dat niettegen
staande de groote hitte, met zulk 
een onverdeelde aandacht geluis
terd werd naar de bijbelbesprekiflg. 

De leprapatienten staan in deze 
volstrekt niet ten achter integen
deel, zij dronken de boodschap in 
met voile teugen en op sommige 
mornenten wisten zij van hun blij
de insternming spontaan uitdruk
king te geven. 

Wat een voorrecht om deze in vele 
opzichten zoo beklagenswaardige 
menschen, een woord van troost 
en opbeuring te mogen brengen. 

*** 
M a I a n g e n T o e r en. Gaarne 

bad ik nog een woordje willen zeg
gen over mijn bezoek op Maandag 
13 en Dinsdag 14 December aan 
Malang en Toeren, doch hierover 
hoop ik later eens te schrijven in 
het bijzonder over den arbeid van 
ons ziekenhuis te Toeren, hetwelk 
zoo schilderachtig gelegen is mid
den in de dessa's. 

Laat mij echter thans volstaan 
met de mededeeling, dat ik de Adju
dantsOster en hun gezin in welstand 
mocht ontmoeten en eveneens En
signe Bohm en Kapiteine Hoth, die 
een liefdevol werk onder de bewo
ners van die welvarende streek in 
hun ziekenhuis en kampongs ver
richten. 
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INTERNATIONAAL 
N·EUWS. 

DE GENERAAL leidde in Londen een 
overweldigende demonstratie op 11 
October, waarin ongeveer 100 Officie
ren werden gewijd om als zendelingen 
te gaan ' aar onderscheidene landen. 

Sommigen hunner keerden, na een 
verlof in eigen land te hebben door
gebracht, terug naar hun zendingsveld, 
an<ieren girgen een ni:,uw arbeidsveld 
tegemoet, maar velen hunner werden 
voor het eerst uitgezonden. 

Een groep Officieren ender leiding 
van Luitenant-Kolonel Souter is be
stemd om de Leger-werkzaamheden 
aan te vangen in West-Afrika. Mevrouw 
Generaal Booth overhandiglle hen een 
speciale vlag, die aangenomen werd 
door Adjudant Wilson, een Officier 
van Jamaica, die dee! uitmaakt van 
deze pioniers-groep. 

Ge,i:lurende de samenkomsten hier
b.oven bedoeld, trof het dat vele Offi
cieren in hun kinderjaren de roep
stem voor de zendingslanden ver
nomen hadden. 

Een hunner heeft zoolang zij zich 
kan heri'1neren het verlangen gekoesterd 
naar Britsch-Indie te gaan en begon 
zich reeds op 14-jarigen leeftijd op 
de studie van het Hindoestansch toe 
te leggen, om zooveel te eerder gereed 
te zijn voor de bege rde taak. 

Kort na deze demonstratie vertrok 
de Generaal naar Amerika, vanwaar 
hij tegen Kerstmis terug verwacht 
wordt in LoJ.den. Het is voorts het voor
nemen van den Generaal in Maart 
weder op reis te gaan om de Wes
telijke Staten van Noord-Amerika 
en Japan te bezoeken 

Deze langdurige tochten zijn zeer 
vermoeiend voor den Generaal, maar 
tot nog toe heeft God h P1 wondervol 
geschraagd. 

= = = 

In de Zuid-Afrikaansche Strijdkreet 
vinden wij het volgende bericht ietref
fende den vroegeren Leider van hct 
Leger des Heils in Nederlandsch-Indic. 
LUITENAiH-KOLONEL VAN ROSSUM, 
die nog vele vrienden in deze gewes
ten telt en thans in Afrika woont. 

,,Vijf en twintig jaar geleden werd 
hct huwelijk van Lt. Kolonel en Me
vrouw van Rossum, die toen Officieren 
in Holland waren, ender de Bleed-en 
Vuurvlag ingezegend door Commis
sioner Oliphant. 

Hun gezin is een werkelijke Leger
familie; de oudste dochters, Bertha 
en Ettie werken onder de kinderen, 
Gec~ge is muzikant en ook een ge
waardeerd lid 'Van de Leger des Hcils
padvindersc!ub, terwijl Marie en Lissie 
respecticvelijk Soldaat en jong Soldaat 
zijn; alien behooren tot Korps Kaap
stad I. 

Hct internationaal karakter van den 
loopbaan de. Kolonels spreekt uit het 
fcit dat hunne kinderen in verschei
dcne deelcn der wereld geboren 
werdcn; een in Belgie, twee in Holland 
ecn in London en de jongste i~ 
Zuid-Afrika." 

Mevrouw COMMISSIONER DE GROOT 
had hct ongeluk, te vallen tijdens een 
bczoek aan de Landkolonie te Devens, 
Zwitserland. Zij bezeerdc haar schou
der ernstig, wat haar veel pijn 
veroorzaakte. 

MAJOOR KNUTTEL, een Nederlandsch 
Officicr, die thans als pionier het Leger 

(.ies Hcils werk in Egypte hceft aange
vangen, hceft onlangs haar 25-iarigen 
loopbaan als Officier beeindigd. 

In ~_ie_n tijd heeft de Majoor ~et groote 
oew11d111g haar vele en ri1ke gaven 
n haren invloed ten dienste gesteld 
an het Koninkrijk Gods en was voor 
. ele~. uit al le standen tot grooten zegen. 

W11 wenschen de Majoor hartelijk 
gluk; moge het haar gegeven zijn het 
Ztidingswerk nog vele jaren te dienen l 

1ocn kort geledcn NOORD-ITALIE 
verd geteisterd door een aardbeving, 
Z\1Ci de territoriale Leider, Brigadier 

S T R IJ D K R E E T 

ZIE IK M.~AK ALLE DINGEN NIEUW. 
DOOR LT. KOLONEL M. VISSER. 

Staande op den drempel van het 
jaar 1921 vraagt menigeen zich af 
wat dit jaar weder zar brengeu ; en 
onder hen zien er vele m na 
jaarwisselingen van het verleden, 
:waarbij zoo menige belofte 
werd afgelegd en zoo menigmaal 
een vast besluit werd genomcn om 
het nieuwe jaar tot het beste huns 
levens te maken. Maar helaas, trots 
alle goede voornemens struikelde 
men weer en vie!. 

,,Wat nut heeft het om goede 
voornemens te hebben, 't helpt im
mers toch niet", is men geneigd te 
zeggen. ,,Mijn karakter, mijn 
omstandigheden zijn er niet naar 
om hoop te koesteren, dat het dit 
jaar beter zal gaan." Nog eer. blik 
in het 011de- en dan weer in het 
nieuwe, het onbekende, en terwijl 
de ziel den drempel overschrijdt, 
maakt zich een zekere 0nver
schilligheid van haar meester 
en zij besluit zich maar in de 
jacht naar het aardsch genot mee 
te laten gaan. Het is waar, velen 
zijn omgekomen en wellicht zal dit 

zooals wij enkele dagen gcleden 
herdachten. 

Hij heeft zich in onze plaats be
geven, Hij droeg de straf der zonde. 
Hij volbracht bet verlossings
werk door Zijn offerande en door 
Zijn gehoorzaamheid tot den dood, 
ja den dood des Kruises. 

H'ij heeft den toegang tot den 
Troon der Genade geopend, zoo
dat ALLEN tot den Vader kunnen 
wederkeeren. 0, laat ons dan tot 
Hem gaan, juist zooals wij zijn. 

Vreest ge, dat gij geen toegang 
zult hebben? - Vertrouwt op Hem, 
Die u noodigt met de beloftt:: ,.Zie 
IK maak alle dingen nieuw." Wij 
L.ijn als het oude schip,- er helpt 
geen opknappen aan, het kan de 
stormen niet weerstaan, het moet 
stranden. Maar gelukkig, het 
shandt dicht bij den Rots der 
Eeuwen en daar staat Hij, Die nog
maals de belofte doet hooren: ,,Zie, 
IK maak alle dingen nieuw !" De 
wereldzee zal altijd stormachtig en 
woelig blijven,- steeds zullen er 
gevaarlijke klippen zijn die omzeild 

PSALM 100. 

EEN LOFPSALM. 

Gij gansche aarde, juicht den HEERE. 

Dient den HEERE mer blijdschap. 

Ko mt voor Zijn aanschijn met vroolijk gezang. 

Weet dat de HEERE God is; 

Hij heeft ons gemaakt (en niet wij.) 

Zijn volk en de schapen Zijner weide. 

Gaat in tot Zijne poort~n met lof. 

In Zijne voorhoven met lofzang; 

Looft Hem, prijst Zijnen naam. 

Want de HEERE is goed. 

Zijne goedertierenheid is in eeuwigheid. 

En Zijne getrouwheid van geslacht tot geslacht. 

ook nu bet geval zijn, maar men 
kan toch ook niet tegen den stroom 
op! 

,,Wie zoo spreekt en doet is ge
lijk een schip zonder roer, dat 
zich midden in de woeste branding 
bevindt met de zekerheid straks 
als een wrak op de kust geworpen 
te warden. 

Het is aan zulke zielen - en ik 
weet er zijn er ook in Nederlandsch
lndie velen - die ik aan het be
gin van het Nieuwc jaar zoo willen 
toeroepen: ,,Lees de woorden aan 
het ho')fd van dit artikcl en be
Jenk Wie ze gesproken heeft !" 

Wie zou zoo kunnen spreken ? · 
Welke mensch kan zeggen : ,,Ik 

maak alle dingen nieuw" ! ,,Wei is 
waar h~eft het menschelijk vc:rnuft 
het vcr gebracht, maar zulke woor
den zijn in 's menschenmond toch 
iidelc klanken. 
.· Dezc woordcn kwamen tot jo
nannes den Apostel, toen h1j een 
~tern als van cen groote schare 
hoorde uit den heme!. 

Het was de stem van Hem Die 
zit op den Troon. De stem van den 
Schepper van het heelal. De Alpha 
en de Omega, het Begin en het Ein
de aller dingen. 

En het was geen nieuwe belofte 
want reeds in den hof van Ede~ 
we~d de komst voorzegd van den 
Zahgmaker der wereld, die ver
nieuwing brengt voor geheel de 
menschheid. Deze belofte is ver
vuld geworden, de zoon van God 
in is menschen-gedaante geboren, 

moeten worden,- maar met het ver
nieuwde levensschip en met jezus 
aan board is de vaart veilig. 

Oat ons scheepje strandde, was 
11ict te wijten aan het wereldge
beuren om ons heen. Verwacht toch 
niets van de verandering van om
standigheden buiten u en om u 
heen. Niets baat, tenzij binnen in 
uzelf alles nieuw wordt en ge den 
goeden Loods aan board hebt. 

Wat baat het der arme vvereld 
<.'m haar nieuwe denkbeelden toe te 
werpen en te trachten a!les om te 
keeren ! Oat is geen waarborg, 
dat brengt rust noch vrede. De 
vernieu wing moet in den mensch 
zelf aanvangen en dan wordt al het 
andere nieuw als een uitvloeisel 
daarva'1. 

De psalmist bad: ,,Schep mijeen 
rein har·t, o God, en vernieiiw in het 
binnenste van m(j een vasten 
geest!'" Indien we een nieuw hart 
en een vasten geest ontvangen 
hebben van Hem Die sprak .,zie, 
IK ma-ak alle dingen nieuw" heb
ben w1j niet meer te vreezen.'want 
uit een nieuw hart vloeit een nieuw 
!even voort. Uit het hart des 
menschen zijn immers de uitgan
gen df's !evens. Is bet hart ver
nieuwd, dan zijn ook de mtgan
gen, de uitingen en beginselen des 
!evens nieuw. Geen begeerten meer 
naar de oude paden, geen afdwa
lingen meer en geen stroomen meer 
die Sterker zijn dan ooze wil. Het 
schip vaart ter overwinning de 
veilig~ ha"."en binnen. Hij, Die AL
LES meuw 111 ons maakt, is ook on-
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ze Bewaarder en onze Kracht. Wij 
staan en gaan nu niet !anger alleen, 
maar steken met Hem af naar voile 
zee. De vloed mag zich tegen ons 
keeren, de branding teistere <ms 
schip, met jezus aan boord zal het 
niet stranden of ten ondergaan. Hij 
stilt den storm of voert ons er door. 
Hij legt de winden het zwijgen op 
en Zijn woord ,,wees stil" brengt 
ook in ons binnenste een groote 
rust. 

0, gij, die dit leest en nog niet 
die ervaring bezit, kom tot Hem en 
laat Hem toe ook in uw hart alles 
te vernieuwen. Dan zal het jaar 
1921 een gezegend en overwin
nend jaar voor u zijn en gij zult 
ervaren dat niet alleen binnen in 
U, maar ook om u heen alles nieuw 
wordt. En velen zullen tot u ko
men en zeggen : luat m(j met u 
gaan, want ik heb gehoor<i en ge
zien d(tt God, Vie door Cliristus 
Jezus alles nieuw rnaakt met u is. 

Barret onmiddellijk een aantal Officie
ren ter hulp, ender wien Stafkapitein 
Van den Hoven, een Nederlandsch 
Officier, sedert eenigen tijd in Italie 
werkzaam. 

Het Internationaal Hoofdkwartier 
verleende belangrijke financieele en 
materieele steun. 

In WALES zijn weder geestelijke 
opwekkingen gaande. ln een plaats 
zochten op een Zondagavond een en 
zeventig zielen verlossing en in een 
andere plaats komen eveneens voorl
durend menschen tot bekeering. 

Bezoek van den Territorialen 
Leider aan Semarang, 

Gezegende samenkomsten. 
34 zielen. 

27 en 28 November was de Kolo
nel Cunningham wederom in Sema
rang, ter bespreking van belang
rijke zaken, die het werk daar ter 
stede zeer ten goede zullen komen. 

Des Zondags Ieidde de Kolonel 
drie samenkomsten, die alien een 
rijken zegen afwierpen. 

De ce1sle· :samenkom wer<l e
houden in de centrale gevangenis, 
waar een groot aantal mannen in 
de keurig versierde zaal bijeenge
komen waren om naar het \\'Oord 
van den Kolonel te luisteren. Het 
behandelde tekstgedeelte : ,,Want 
een iedcr, die den naam des Heeren 
zal aanroepen, zal zalig warden," 
bevatte een heerlijke boodschap 
van Genade en Verlossing voor 
de gevangenen en zeker zal het 
gesproken woord niet ledig weder
keeren. Een der mannen gaf open
lijk zijn verlangen te kennen om 
den Heer jezus te volgen. Moge 
de Hec:r hem trouw houden. 

De volgende samenkomst werd 
op het aloude en bekende Boe
gangan gehouden, wilar <.enige 
honderden verpleegden te ~amen 
waren. Eenige officieren en mak
kers werden in de gelegenheid ge
steld hun persoonlijk getuigenis te 
geven, waaronder Mevrouw Ensign 
Uijlings, Kapiteins Kyle en Koning. 
Na eenige woorden van den 
pas bevorderden Kapitein Dijo 
nam de Kommandant het woord, 
dat een gereede plaats vond bij 
velen der aanwezigen. Zestien man
nen en vrouwen gaven hun verlan
gen te kennen Jezus als hun Redder 
en Zaligmaker aan te nemen. 

Des avonds bevonden wij ons 
in het Ooglijders-Hospitaal. Het 
publiek is daar zeer gernengd en 
vele talen en volken zijn daar altijd 
vertegenwoordigd. Toch ·had de 
Kolonel voor ieder een woord en een 
boodschap. De verschillende toe
spraken werden op een aange
name wijze afgewisseld door 
kooren, die Majoor Dr. Wille 
uitgaf. Na de krachtvolle toespraak 
van den Kolonel die in uitmuntend. 
javaansch door Ensign Hiorth werd 
overgebracht, braken 17 zielen 
zich door de rijen heen om zich 
in het openbaar aan jezu te geven. 
Halleluja ! 

Hct was een zeer gezegende dag. 
Tusschen de samenkomsten in had 
de K.olonel nog gelegenheid 
onze zieke makkers, Adjudante van 
Straaten en Adjudant Soediro op 
te zoeken. Gelukkig waren beide 
kameradcn aan de betere hand, 
waarvoor wij God danken. 

L. 
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De Terr itoriale Kommandant 

in Pelantoengan. 

De Kolonel heeft zoo juist de 
leprozen kolonie te Pelantoengan 
bezocht en was vergezeld van zijne 
oudste dochter Kap1teine M. Cun
ningham. 13ijzondere samenkomsten 
werden voor de Europeesche. zoo
we! als voor de Intandsche patien
ten gehouden. HeerHjke zegeningen 
waren het dee! van alien, die tegen
woordig waren, niet te vergeten van 
de officieren, die jaar in jaar uit in 
hunne eenzaamheid zoo getrouw en 
toegewijd hun werk verrichten. 

De Adjudants Bakker waren ook 
op de kolonie en waren met ons 
in de samenkomsten en verheugden 
zich met hunne makkers over de 
zes zieien, die zich in de morgen
samenkomst voor de lnlandsche 
patienten, in het openbaar aan 
Christus Jezus gaven 

Adjudant Bakker geniet een wel
verdiende rust op Pe!antoengan, 
maar is tevens bezig met het uit
voeren van plannen voor uitbreiding 
van de kolonie, waardoornogveertig 
patienten kunnen wnrden opge
nomen Hoe blijde zi.lllen wij zijn, 
indien deze gebouwen gereed zijn, 
want er is voortdurend vraag voor 
opn;ime van patienten, waarvoor wij 
op dit oogenblik geen plaats hebben. 

Verheugd over zijn bezoek aan 
Pelantoengan keerde de Kolonel 
naar Hoofdkwartier terug, meer dan 
ooit besloten om de arme leprozen 
te helpen. 

· Het Jongelieden-werk. 

In ons vorig nummer stelde G. 
(Kap1tein Glover), naar aanleiding 
van een zeer welgeslaagde kinder
samenkomst, de vraag: ,,Hoe denkt 
gij over de bekeering van kinde
ren?" En hij zeide, dat wij van 
meening zijn dat kinderen zeer ze
ker den eisch, die God aan hun 
leven stelt kunnen verstaan, wat ik 
van harte met hem eens ben. 

Gelukkig gelooft het Leger des 
Heils en gelooven alle Ieden van 
het Leger persoonlijk, dat kinderen 
bekeerd kunnen worden ; dat zij 
dus niet alleen God lief kunnen heb
ben, maar dat zij Hem z66 kunnen 
beminnen, dat zij gaarne hun hart 
aan Hem vvillen geven. 

Onze ervaring leert dat het vol
strekt niet noodig is aan kinderen 
godsdienst op te dringen. Het is 
voor hen een van zelf sprekende 
zaak; het kost het kind geen moei
te te gelooven in de zaken die voor 
het verstand van volwassenen 
moeilijk te verteren zijn. Kinderen 
van geloovige en van ongeloovige 
ouders leveren in dat opzicht wei
nig venchil op en daarom is het 
zulk een zegen voor een kind, 
wanneer het ouders heeft, die 
alle vragen die in het kinderver
stand opwellen, kunnen beant
woorden met een rustig, maar ze
ker en vast geloof; ouders die een 
godsdienst bezitten die blijdschap 
geeft, de blijdschap van den burger 
van het Koninkrijk der Hemelen en 
die hun omgeving en hun kinderen 
weten te doen deelen in de blij
moedigheid, waardoor .het dienen 
van God een vreugcle is en geen 
last. 

Zulkc ouders ervaren ook hoe 
ontvankelijk hun kind is en hoe 
dicht het staat bij de dingen van 
het Koninkrijk der Hem~len. 

Het werk onder de kinderen is 
dan ook een hoogst belangrijk on
derdeel van den zoo uitgebreiden 
arbeid van het Leger des Heils. 
In Nedcrlandsch-lndie is het, zoo
als trom.vens vrij wel over al ter 
wereld, in twee hoofdgroepen ver
deeld en wel het maatschappelijk 
en het geestelijk werk. Het J;i.atste 
staat in verband met de korpsen of 
evangcliesat1eposten en bet is 
daarover dat ik gaarne iets meer 
zou willen vertcllen; want ik mag 
veronderstellen dat het maatschap
-pclijk werk, met name onze tehui
zen voor kinderen, bij het grootste 
dee! onzer lezers voldoe11de be
ken d is. 

De arbeid waarover wij het thans 
hebben is meer in het bijzonder be
kend onder den naam van jonge
lieden-werk en in tal van posten 
vinden onze Officieren het een 
vreugdevolle en heerlijke taak om 

S T'"R IJ D K R E E T 

LIED·ERE N. 
Mijn Helper. ( 136) 

Wijze: Komt b1·oeders, die door 
's Heilands dood. 

'k Hef de oogen naar 't gebergte 
he en, 

Vandaar komt mijne hulp alleen; 
Mi.in Helper is de Heer. 

Die aard en hemel eenmaal schiep 
En uit het niet te voorschijn riep, 

Zijn grooten naam ter eer ! 

Mijn voet zal nimmer wan'k Jen, 
neen, 

Mijn Heiland laat mij niet alleen, 
Hij is een Helper m1j ! 

Hij slaapt of sluimert nimmermeer, 
Hij, Israels Wachter, Hij, de Heer, 

Is immer aan mijn zij. 

Want mijn Bewaarder zal Hij zijn: 
Mij steekt des daags geen zonne

schijn ; 
HiJ is een schaduw mij ; 

De maan, die mij haar sclujnsel 
gee ft, 

Wijst mij des nachts op Hem, Die 
lee ft 

En steeds is aan mijn zij. 

De Heer, Die aan mijn zijde staat, 
Bewaart mijn ziel voor alle kwaad; 

Geen onheil nadert mij 
Hij, Die mijn in- en uitgaan leidt, 
Van nu tot in der eeuwigheid, 

ls imrner aan mijn zij. 

• 

Prijs den Heer. ( 123) 

Wijze: Wij reizen nam· des hemels 
lcust. 

Mijn weg leidt naar het hemelsch 
oord, 

Pri1s den Heer ! 
'k Weet, dat mijn al aan Hem be

hoort, 
Prijs den Heer ! 

'k Vond vrede en vreugde hier op 
a a rd, 

Mijn Heiland is mij alles waard, 
Hij heeft ook mij Zijn gunst ver

klaard, 
Prijs den Heer ! 

I!;> rust in Hem, mijn trouwen Heer, 
'k Prijs Zijn naam ! 

Voor Hem leg 'k al mijn ncoden 
neer, 

'k Prijs Zijn naam ! 
'k Verblijd me in Hem, mijn hoog

ste goed; 
Hij wiesch mij eenmaal in Zijn 

bloed, 
Oaf vrede mij voor 't bang gemoed; 

'k Prijs Zijn naam ! 
Mijn Heiland maakt steeds alles 

we!, 
Hem zij de eer ! 

Hij redde mij van zonde en hel, 
Hem zij de eer ! 

]a, jezus stierf voor mij aan,t kruis, 
Bereidde plaats me in 't Vaderhuis ! 
Nu wacht mij daar een welkom 

thuis 
Bij den Heer ! 

r ------~ 

Het Hand els - ~p~rt~m: ~ ~t ~:ste adres voor I 
B IJ BEL S. 

Wij stelJen de prijzen zoo laag mogelijk daar ons doe! 
in de eerste r laats is het mogelijk te m<iken dat het Woord 
van God in ieders handen komt. 

Let op onderstaande prijzen 

Bijbels No. 1800 15 bij 10 cM, zonder kolommen, rood opsnee f 0.80 
,, ,, 1850 ,, ,, ,, ,, ,, ,, omgeslagen randen ,, 2.80 
,, ,, 1921 ,, ,, 11 met kolommen, rood op snee ,, 0.95 
,, ,, 1922 ,, ,, ,, ,, ,, verguld op snee ,, 1 50 
,, ,, 1923 ,, 1, ,, omgeslagen randen ,, 3.-
,, ,, 1923 ti,, ,, ,, ,, omgeslagen randen met duimmerk ,, 3.50 
,, ,, 1941 19 ,, 14 ,, rood op snee ,, 1.50 
,, ,, 1944 ,, ,, ,, ,, verguld op snee, ronde hoeken ,, 2.60 
,, ,, 1945 ,, 11 ,, ,, omgeslagen hoeken ,, 3.65 
,, ,, 1945ti,, ,, ,, ,, ,, en duimmerk ,, 4.50 

Huwelijks.:.Bijbel ,, 4.-
Nieuwe Testamenten 14 bij 9 c.M. ,, 0.20 

,, ,, en Psalmen, gebonden, verguld en snee ,, 1.-
,, ,, ,, ,, ,, omgeslagen hoeken ,, 1.40 
,, ,, 'Engelsch-Hollandsch) ,, 1.-

.. 
Aanbevelend, 

HANDELS-DEPARTEMENT 
Leger des Heils. 

}avast aat 16, Bandoeng. ( ..___.__....,..__.... ____ ...,_ ___ ""'""' _________ ___.___..._,.,.. __ ,.,..._....._...........,.____.~ 

. 
JANUA.Rl 1921 

Een oud verhaaltje voor 

jongelieden. 

Er is een legende die ons vertelt 
van een oud man die van plaats tot 
plaats reisde met een zak op den 
rug en een op de borst. 

In de achterste zak stopte hij alle 
onvriendelijke daden van zijn vrien
den, zoodat hij ze spoedig kon ver
geten; in de voorste zak stoµte hij 
alle zonden die bedreven werden 
door de menschen die hij kende ; 
zoo van dag tot dag voortw;,mde
lende, kon hij die zonden dus goed 
bekijken. 

Eens o tmoette hij tot zijn verba
zing een anderen man, die op de
zelfde wijze twee zakken droeg en 
ging naar hem toe. 

,,Wat heb je daar, vriend ?" 
vroeg hij met een flinken stomp te
gen den voorsten zak. 

,,Ho, ho, doe dat niet! je bcderft 
al mijn mooie dingen", riep de 
ander. 

,,Wat voor mooie dingen ?" 
,,Viel mijn goede daden! lk houd 

7e allemaal v66r me dat ik ze al
tijd goed zien kan. Kijk, h ier is de 
gulden die ik op de kollekteschaal 
legde verleden Zondag ........ " 
en toen volgde een heele opsom
ming van ailerlei goede daden. 

,,Maar wat heb je in die achter
zak", vroeg de eerste reiziger, die 
dacht dat daar nooit een einde aan 
zou komen. 

,,Och, daar is niets bijzonders in. 
Daar zijn alleen, wat ik mijn kleine 
vergissingeg noem." 

,,Het scffijnt we! of die zak met 
vergissingen vo!ler is dan de ande
re", zei Nummer Een. 

Dat beviel Nummer Twee niet 
erg; hij had er niet aan gedacht 
dat, wat hij uit het gezicht dacht te 
bergen, door ieder ander gezien 
we rd. 

Gelukkig kwam er een dercte man 
langs, die evenals zijzelf, twee zak
ken droeg. 

,,Vlat draag jij in je zakken ?" 
ricpen ze. ,,Laat ons eens kiJken!" 
,,Met alle plezier", antwoordde de 
vreemdeling, ,,want ik heb een 
mooie verzameling en laat ze graag 
zien. I-lier die voorste zak bevat 
allc goede daden van andcre11." 

,,\Ve!, dat moet wel een zwaar 
vrachtjc zijn'', zei Nummer Een. 

,,0 nee, het gewicht is alleen 
ma<tr wat de zeilen voor een &chip 
of de vleugels voor cen ~irend zijn. 
Het houdt me omhoog." 

,,Maar die achterzak is dan zeker 
van niet veel nut voor je, want die 
is bijna leeg en ik zie dat N een 
groat gat in zit." 

,,Oat maakte ik met opzet, want 
al het kwaad dat ik van anderen 
hoor, stop ik daarin en het valt er
uit en raakt weg. Daardoor hcb ik 
tyeen last te drngen die mij ornlaag 
of achterwt trekt." 

~~~~-.,.-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

op een daartoe geschild uur, mees
tentijds 's Zondagsmorgens een 
Bamenkomst te houden met de kin
deren en hen te vertellen van den 
Heiland, den Vriend van kinderen, 
en om de jongens en meisjes 
bekend te maken met de geschie
denisseri uit den Bijbel. 

Zoo eenigszins mogelijk worden 
de Offlcieren daarbij geholpen door 
Heilssoldaten, gewone !eden van 
het Leger des Heils, die in som
mige gevallen de gehecle verant
woordelijkheid voor het jongelie
den-werk op zich nemen, zoodat 
de Ofiicieren alleen het toezicht 
daarop hebben en dus meer tijd 
kunnen wijden aan andere takken 
van het werk. 

De ideate organisatie is dat <~en 
der Soldaten, met den rang van 
jongelieden - Sergeant - majoor, de 
leiding op zich neemt en bijgestaan 
worctt door andere Soldaten met 
den rang van Sergeants en Com
pagnielciders. 

Een Sergeant is dan voor de 
administratie aangewezen, een an
dere om den Sergeant-ma.joor ·zoo 
noodig te vervangen en aan de 
Compagnieleiders wordt een com
pagnie toevertrouwd. 

$chnk niet voor deze militaire 
termen, want de compagnieen dra
gen namen zooals GELOOF, HOOP, 
LIEFDE, VREDE, enz., en er is ook 

verder nicts in dat op soldaatje
spelen lijkt. 

De compagnieen zijn kleine klas
sen van 10 a 12 kinderen, verdeeld 
naar de 1eeftijden, zoodat het den 
L'Ompagnieleider of-leidster gemak
kelijker valt tot het hart van ieder 
kind afzonderlijk te spreken en al
ien te boeien, dan in een groote 
klasse. Ook heeft hij meer gelegen
heid na te gaan of hetgeen verteld 
is wel door allen begrepen wordt 
en om vragen te doen en te laten 
doen. 

De Sergeant-majoor vangt de 
samenkomst aap door een lied te 
laten zingen, daarna worden geza
rnenlijk eenige teksten hardop ge
lezen, die door het dikwijls herhalen 
zich spoedig vastzetten in het 
geheugen der kleinen. Hoe aan
doenlijk is bet wanneer daarna al 
die jongens en meisjes, groot en 
klein, tezamen neerknielen en in 
een van die eenvoudige kooren, 
waarvan wij er zooveel hebben, 
d~n zegen van den Heer vragen. 

Dan gaan de verschillende Com
pagnieleiders met hun compagnie 
naar de aangewezen plaatsen en 
behandelen het onderwerp van den 
dag. De heel kleintjes gaan met cen 
Sergeant(e) mee naar een afzon
derlijk vertrek, waar een zandbak 
staat; maar daarover mocten wij 
later nog eens spreken. 

Daarna verzamelt de Sergeant-

majoor de kinderen weer en geeft 
hen een kort toespr<J.akje dat de 
ontvangen lessen nog eens onder
streept, en zelden wordt de s~tmen
komst gesl0ten zonder dat de kin
deren worden uitgcnoodigd· hun 
hartje aan den Heer te gevcn, op
cbt Hij hen reeds vroeg moge lei
den en helpen om het goede te 
doen en het kwade na tc laten. 

In andere landcn wordt nog n'.J.eer 
uitbrciding aan het jongelieden
werk gegeven door oprichting van 
Liefdebond en jongelieden-bond, 
respectievelijk voor jongerc kin
deren c.n rneer opgcwassen jonge
lui. 

Wij hopen ook in Indie zoover 
tc komcn, maar voorloopig zullen 
wij er ons in verheugen wanneer it 
alle pla2tsen waar Korpsen zijr . 
vele ouders hunne kinderen na; ' 
de Kindersamenkomsten (Zondag 
school) zendcn en ook verschille 
de makkcrs zich er aan wijden z1: 
!en, om de kinderen te onderwijzn 
in de hemelsche waarheden en tn 
te Jeiden tot den Heer jezus. 

Redactie. 
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