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De geschiedenis waaruit wij op 
onze pl~at een episode zien afge
be~ld! vinden wij in het vier en 
twmtt~~te hoofdstuk van Genesis. 
H~~. z11n twee bizondere figuren: 
Eltezer, de knecht van Abraham en 
Rebekka, de vrouw die hij voor 
den zoon .~ijns rneester~, voor Izak, 
ten huwehJk .vroeg. De patriarch, 
Abraham, dte zijn einde voelde 
nacieren, was v.erlangend zijn zoon 
gehuwd . 1e z1en met een jonge 
vrouw L~it het land waaru1t bij zelf 
a~komst1g was en waar men God 
d1ende. Anderzijds was hij be
vreesd rzak het land 1e doen ver-
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oe'rhalve zond hij zijn vertrouwde 
dienaar om uit te zien naar een 
vrouw die waardig zou zijn de 
echtgenoote te wezen van zulk een 
belangrijken erfgenaam en de moe
der te warden van een volk, dat 
God zou stellen als een uitverkoren 
volk orn voor de gansche wereld 
voor Zijnen Naam te getuigen. 

Eliezer ging, vertrouwende op de 
leiding van God zelf. Na zijn l:m- . 
ge reis was hij nabij de stad Nabor 
gekomen, zat neder bij de hron en 
verzocht aan zijn Uod hem de 
gewenschte vrouw aan te wijzen. 
Oaar I< wam Hebel< ka en vol be-
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drenkte zelfs zijn kameelen, en dat 
alles boven haar gewone taak om de 
huishouding van haar broeder te 
voorzie11 van het noodige drinkwater. 

Zoo groote dien~tvaardigheid was 
meer dan Eliezer had durven ver
wachten. En wat hem nog meer 
trof: dit was het tet:ken, dat hij den 
Heer gevraagd had. Hoe maakte 
God zijn weg voorspoedig. 

Wet k een wondervol le fig1mr is 
deze Eliezer. De hem opgedragen 
taak moet hem niet licht gevallen 
zijn, maar zijn heer had hem waar 
dig gekeurd en dus gehoorzaamde 
hij. t.n het vertro11wen van Abra-
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I Eliezers trouw treedt ook 
aan den dag als hij Rebekk< 
volgd had naar Labans huis. L 
bood hem onm;duellijk gastvri: 
aan, doch Eliezer kon geen ~ 
aanvaarden, eer hii volkomen o 
hartig zijn boodschap kenbaa1 
maakt had. Immers hoopte 
Rebekl<a voor Izak te winnen, 1 

dan zou hij Laban van zijn gel 
zusfer berooven. 

Wij zien .111er een MAN voor 
In al zijn afhankelijk herd ~an. 
toont hij o:is ee11 kloeld1e1d 1 
wijze waarop hij onomwo11de1 
zijn doeJ afgaat in het ~~wus 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN .. 

Sevordering: 

lot Kapitein : 

Luitenant Dimoen. 

1-JandocnR September 1921. 
J. Cunningham, 

Territoriaal Leider. 

VAN DEN LESSENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS 

26 September 1921. 

Op den verjaardag van H. M. de 
Koningin op 31 Augustus jl. werd 
het volgende telegrr.m gezonden 
aan Z. E. den landvoogd: 

'fOfficieren en soldaten van het 
Leger des Heils bieden eerbiedige 
hulde en gelukwenschen aan ter 
gelegenheid Harer Majesteits ver
jaardag en b dden om voorspoed 
en den zegen Gods op Koninklijk 
Huis, Nederland en Kolon1en." 

H1erop werd het volgende te
legram -van den algemeenen secre
taris terug ont va ngen: 

,,Lar>dvoogd doet U, officieren en 
soldate;i van het Leger des Heils 
hartelijl-' dank zeggen voor U we 
gel 1'<we1 s ·1en er gP.legenheid Ha 
rer Majesteits verjaardag.'" 

* * * 
KOLONEI~ UNSWORTH en de TER

RITORIALE LEfDE'R. l)e afgeloopen 
maand was zeer druk voor den T. L. 
Buiten het afdoen van dringende za 
ken op Hoofdkwartier had nij een 
groot reisplan af·te werken, mede in 
verband met het inspectlebezoek 
van Kolonel Unsworth. 

De Kolonels brachten een be· 
zoek aan de versch1ilende posten 
in Semaran.g, Pelantoengan, Che
ribon, D.i(•kja, en Poerworedjo. Na 
enkele dagen op H. K. doo.rge
bracht te hebben begaven zij 
zich naar Koendoer, de leprozen
kolonie nabij Palembang. waarbij 
ook Mevrouw Cunningham den 
Kolonel vergezelde. 

In al deze plaatsen werden sa
menkomsten gehouden welke zeer 
op prijs gesteld werden en waarin 
veel verlangeu naar de boodschap 
van het Evangeiie werd betoond. Oe 
Kolonels smaakten het genoegen 
vele zielen fe zien komen tot den 
Heiland. die kwam om te zoeken 
en zalig te 111aken, dat verloren is 

Thans zijn de Kolonels Unsworth 
en Cunningham op reis naar Cele bes, 
na een ige zeer. gezegende samen
kornsten in Soerabaja geleid te 
hebben, teneinde aen stand van 
het werk aldaar in oogenschouw 
te nemen. 

* * * 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL OP 

BOEGANGAN. Voor zijn reis naar 
Celebes bezocht Kolonel Cunning
ham in gezelschap van den Chef
Secretaris Semaratrg, teneinde den 
Gouverneur Ueneraal hij die11s be
zoek aan Boegangan te ontvangen. 
8'11 dete gelegenhelJ waren ook 
Brigadier Dr. Wille en Majoor Or. 
Morrisson tegenwoordig, die even
als Ensign H1onh aan z. E. werden 
voorge~teld. 

De werkplaats. waar de arme 
behoeftigen aan den arbeid ware.i, 
werd allereerst bezichtigd. waarna 
de verschillende slaaploodsen be
keken werden. Een koortje van · 
hier onderdak gebrachte straatkin 
deren zong den landvoogd uit vollen 
borst toe. z. t:. gaf blijk van zijne 
sympathie door een ·gift. 

Toen 2. E. later op den dag te 
voet het ooglijdets-hospitaal pas
seerde, werd hij diep geroerd door 
den aanblik der patienten, die den 
landvoogd toezongen en toejuichten. 
z. E. dank re hen alien met een ~uid 
,,baniak trimah kassi'' en drukte 
Dr. Wille de hand. 

* "' • 
BRIGADIER OR. WILLE. 
Het zal onzen makkers en vrien

den ongetwijfeld genoege11 doen te 
mogen vernemen, dat den Brigadier 
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De verwoestende Macht cter Zonde 
door den OENERAAL 

Gebeurtenissen van den laatsten 
tijd hebben 111ijn hart vervuld met 
een vernieuwden en dieperen haat 
jegens de z11nde! T1jdens den oorlog 
1s duidelijker dan ooit gebleken, 
wat een geweldige machten, zelf
zuch t, wreed tie id en opsta11d igheid 
in de menschelijke ziel zijn, als ze 
warden opgewekt door oen booze. 
Het is alsof wij het indrukwekken-
de woord van de Schritt kunnen 
gebruiken dat zegt, dat de gansche 
schepping zucht in weedom en 
pijnen. J a, zoo is het dan ook. En 
de oorzaak is slechts in dit eene 
woord - ZONDE De weerharstige, 
onrust wek ke nue, afschu we I ij ke zon
de. lk zeide dat 111ijn eigen ziel 
diep bewogen is, toen ik dit aliPs 
overwoog en als nooit tevoren ver
vuld is met een diepen en bran
denden haat jegens het booze, dat 
terugstootend ding. 

Zonde werkt in iederen mensch 
hetzelfde uit, bereikt ten slotte het 
zelfde doe! - dood en de afkeuring 
en het oordeel van God. 

Er zij11. er kun11en geen uitzon
deringt>n zijn op deze wet. Zt>nde 
is als sommige ziekten - als l!et gif 
eenmaal in het gestel is ingedron
gen, dan doet het geleidelijk z''n 
doodelijken arbeid van vernietiging 
en 0111wr'ichti11g tot verderf en dond, 
onafhankelijk van de klasse waar
toe de lijder behoort, lloog of laa 1, 

jong of oud; tenzij het vreeselijk 
kwaad kan Worden u11geroeid. So111s 
is het proces langdurig en gesta
di!!, en nadert het einde steelsge 
wijze; sorns is er een snel, over
weldigend, zelfs plotseling einde; 
maar het slot van de zaak is steeds 
hetzelfde -- dood. 

ZIE! 

Zonde is een vijand! Zie de degrada 
tie van kinderen en .ion;;emenscilen 
waarvoor de zonde aansprakelijk is I 
Z1e de onschuldige kleintjes. die den 
vloek dragen nog voor ze geb.oren 
zijn, die in vuiligheid en godla-;te
ring opgroeien, die gevoed worden 
met drank en opwassen onder 
woeste en schandelijke tooneelen. 
De gevolgen hiervan vervolgen hen 
door het geheele !even I Z1e de 
l1eve en gezonde kinderen, die zin
gende uit school komen. Hoevelen 
hunner zullen warden gegrepen 
in den maalstroom van zinnelijk 
genot, in de val gelokt, door den 
duivel en zijn werktuigen, zoodat 
wij ze eenrnaal terug zullen zien
o, zoo veranderd 1 - in de gevan
genis of in het armlluis, op de straat 
of in het ziekenhuis, gebrandrnerkt 
met de kenmerken van zonde. 

ter gelegenheid van den verjaardag 
van H. M. de Konin~in een buiten
gewone onderscheiding ten deel 
viel, door zijne benoeming tot 
Officier in de Orde van Oranje-

Zie de vreemde koudheid en on
verschilligheid van talloozen tegen
over de eischen van Christus ! Hoe 
viert zelfzucht zijn trio111fen in her 
veronachtzarnen van God I jeugd 
en schoon!Jeid, genie en weelde, 
liefde en opofferingsgelindheid, al
les afkeerig van het Kruis van 
J ezus. In de plaats van dat kruis 
warden duizende voorbijgaande 
ambities voor het tifdelijke gesteld, 
die alle slechts schaduwen blijken 
te zijn. Wat een dwa1.e keuze is 
tiat - de keuze van zonde en zon

~ dig gewin en voldoening, boven 
.'J den gezegendefl Heiland. 

De zielcte verkozeu buven het ge
nel'smiddel., het ver·lies boz:en de 
winst, dood boverJ; het Leven I 

Zie, hoe in ieder land hoe !anger 
hoe meer de vrouwelijkheid in het 
gedrang raakt. Oenk eens aan de 
afschuwelijke desolaatheid die hier
uit voortvloeit. Denk aan het be
drog en leugen, de gebrokenheid 
en wanhoop die gemeenlijk ermee 
gepaard gaan I Haal u voor den 
geest de faltering van hart en ziel, 
menigmaal ook van het licilaam, 
en denk daR aan de hartelooze en 
schaa1ntelooze mannen die er schul
dig aan zijn. Denk aan de vrouwen 
en moeders, vernederd of verlaten 
of beide, door ontaarde echtge
nooten of ondankbare kinderen 1• 
Wat een woestenij van Vl'rdriet en 
kommer is hun dee!. Menigmaal 
verhongerd door gebrek aan brood, 
nog menigvuld1ger door gebrek aan 
zorg en I iefde, ilongerend naar al-
l es wat eens waar en goed voor 
haar was! 

Denk aan het zedelijke en licha
melijke verval van de menschheid 
in de zondige zinnelijkheid van 
dezen tijd. Z1e hoe de dranl<hui
zen, het minderwaardige theater, 
de onzedeli~ke lectuur, het licht
zinnig gebabbel sarnenwerken om 
de lagere natutir aan te blazen en 
het beest in den mensch rneester 
te doen warden over zijn bestem
mingl Zoo ddt dit wonciervolie 
schepsel, !let edelste van Gods 
werken, dieper zinkt dan het 
zwijn en ten slot!e slechts levens
vreugde vindt in het vold6ei1 aan 
een bedorven smaak en aan een 
vuilen lw;t. Arbeid wordt tot een 
noodzakelijke, doch duldelooze last I 
Het !even van i1 getogenheid, van 
soberheid, · van edele begeerten -
wel, ltet is niets in vergelijking 
met het genot van het les-:cl1en van 
een verdorven dorst, of met wulp
sche scherts en losbandigt1e1d. 

0, zonde, gij aartsvijand der men
schen wij hate11 u en zullen u ha
ten ! Hier wijden wij onszelf op
nieuw toe aan de groote taak van 
lledige haat. De haat aan zelfzucht ! 
De veraclning van trots tn af
gunst en schijnheiligheid I De al
lergroobte verafschuwing van al 
wat onrei11 is! Dit is liet eva.11ydie 
rrtn <len haat. DE H.A.AT AAN DE 
ZONDE. N1et slecl11s i·1 deLe of die 
biLu11dere vorm, maar in al zijn 
vormen ! Niet slechts in deze of 
die natie, maar in alle natien ! Niet 
siLchts in het lrnrt en leve11 van de 
111a1111en en vrouwen uit onze sa
menleving, maar in ons eigen hart· 
en leven ! 

Zo11de, gij hatelijk monster. wij 
verfoeien uw wreede en grenzen· 
lnoze regeering over onze mede
menschen. Wij slaan de handen 
ineen, heffen ons hart en onze st~m 
op met de van God gez.onden pro
feten uit alle eeuwen, om den men
schen toe te rnepen: 0, doe tuch 
niet dat 11{.qdj.•elijke dt'llg <lut ilc ha11tl 
Wij zijn u11gezo11de1r orn u uwe 
souvereiniteit te betwisten, om uwe 
macht te breken, om de smetten. 
door uwe schuld veroorlaakt, weg 
te wasschen dor>r de Liefde en de 
Genade en het Offer van een al
macht igen Heiland. 

Bovent1taand artikel I~ ontie-end aan hef onlang.s 
uersc-henen boek van Generaal Bramrvell Bootlt : 
.Lift a11d Religion." 

Nassau. Wij bieden den Brigadier 
orfze warme gelukwenschen aan 
met deze eervolle onderscheid111g 
en wenschen hem nog vele jaren 
van rijken zegen en nuttigen arbeid 
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toe, in het belang van de hevol
king van Nederlandsch-Indie. 

* * * 
AANSTAAND HUWELIJK. Velen zul-

len met belangst~Jl;_nr .r kennis 
van nemen. dat Ens1g11 Pearce en 
Kapiteine Cunningham, de oudste 
dochter van den Kolonel, v.oorne
mens zijn op den 19den October 
in het huwelijk te treden. Oe inze
gening zal op dien dag in den 
vooravond te Bandoeng plaats heb
ben. 

EN NOG EEN HUWELIJK Ensign 
Befr ing · en Kapiteine Thoressen 
hebben eveneens besloten tezamen 
de toekornst tegen te gaan. Oen 
elfden October nopen zij in den 
echt te warden verbonden, welke 
plechtigheid in Soerabaja zal plaats 
heben. 

Van harte hopen wij, dat onze 
vier makkers de rijkste zegeningen 
des Allerhoogsten zullen mogen 
ervaren in hun verder vereenigd 
!even en dat hun arbeid aan tal
loozen ten zegen moge zijn. 

* * * 
EEN BIZONDERE KOLLEKTE. En -

·sign en Mevrouw Brn.lsun zijn de
ze maand in wel:;tand per ss. Sin
doro te Priok aangekomen. Gedu
rende de reis hadden zij het genoe
gen een toespraak aan te tlooren, 
uitgesproken door den gezagvoer
der, den Heer Koenderink, over 
den arbeid van het Leger des Heils. 
Aan het einde van zijn rede noo
digde de gezagvoerqer de passa
giers uit onzen arbeid te steunen,

1 

met tot resultaat een kollekte van 
honderd vijf en veertig gulden. 

Wij gevo~;en ons gedrongen hier 
onzen hartelijken dank uit te spre
ken aan Kap1tein Koenderink voor 
zijne sympathie, in een pract.Jschen 
daad omgezet. Moge zijn prachtig 
voorbeeld veel navolging vinden I 

* * * 
DE VERSTERKlNGEN. Behalve de 

Ensigns f3rtllson z1in ook de Kapi
te111es Engstr()rp en Larsen per ss. 
Kawi op Java aangekomen. Kapi
teine Larsen is direct met den Ko
loJJel doorgereisd naar Lele bes; de 
aanstellingen van de andere 0ffi· 
cieren zullen in het volgend num
mer bekend gemaakt worden. 

* " * 
GOED VOORBEELD. Terwijl wij 

in het ooglijlters -lwspitaal waren, 
kwam daar een gift, groot f 50,00 
aan, welk bee.hag bijeengezameld 
was door Engebche, A111erikaa11 
sclJe en Hollandsche kinderen van 
een zondagsschuol in Weltevreden. 
Het deed mijn hart goed zulk een 
aardig blijk van waardeer111g van 
den arbeid van onze makkers te 
mogen waarnemen. 

* * * 
CONGRES. ,,Bandoeng is een goe 

de plaats voor congressen" heeft 
t~urgerneester Reitsma onlangs ge
schreven, en waar wij zooveel van 
te l10uiJen congressen llooren in 
l11d1e, zal het onzen makl<ers en 
vrienden zeker ge11oege11 doen te 
vernemen, dat de Territoriale Lei-· 
der besloten heeft het jaarlijksch 
congres van het Leger des Heils 
te ·doen plaats hebben v;in Vrijdag 
21 tot en met D111sdag 25 October 
a. s. en wel te Band,ieng. 

NAAR MIJN JEZUS. 

Met mijn nooden, groot en klein, 
Vlucht ik 1 aar mijn Jezus henen. 
.... O, de vreugd, bij Hem te zijn I 
Buiten Jezus ken ik geenen 
Die 111 ii vei I igt en bescll ut, 
Mij verbergt in Zijne hwt. 

Met mijn zonden, vele en zwaar, 
Wankel ik naar jezus henen, 
...... 0. de zoetheid, uit te weenen 
Hii dien grooten Middelaar. 
Schuld en vloek en helleschrik 
Vlteden voor Zijn liefdeblik. 

...... En als eenmaal 't sterfuur slaat, 
Zal 'k bij jezus e e u wig wezen; 
- Reine l1efde, zonder maat, 

In zi.in God'Jijke oogen lezen. 
'k Zal dan eeuwig, Jcsu rnijn, 
Zalig in Uw liefde zijn. 

JI. H. 8 ... 

uit ,,De Rotte1·dammer.'' 

I 
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OE GOD DER BLIJDSCtlAP 
Psalm 43: 4 midde11. 

De eerste vraag van een cate
"-=hisatiebot:' kje luidt: ,, Welke men
-scllen zijn alleen waarlijk gelukkig?" 

· Een zeer menschkunchge vraag: 
want alle menschen w1llen gelukk1g 
zijn. t::n terecht is het de eerste 
vraag van dat boekje, want alle 
menschen willen bovenal. gelukkig 
zijn. De menschen kunnen geluk
zoekers genaamd worden. 

Het geluk, het wordt op ver
schillende wijze gezocht en ook in 
verschillende dingen. De een ver
wacht het van wat ruimer-inkomen. 

-Een ander van rijkdom of bezit. 
Een derde van eer en aanzien on-

#der de menschen. Een vierde van 
vervulde begeerten. 

Maar wordt het geluk, dat ge
.zocllt wordt, ook gevonden? 

Het antwoord op de vraag: 
,, Welke men~chen zijn alleen waar 
lijk gelukkig ("t is een besliste en 
veelomvattende vraag) is: ~Zii alle_en 
zijn waarliik gelukkig, die kunnen 
zeggen: God is mijn Vader en ik 
hen Zijn kind". · 

Oat moeter.i we dus weten . Als 
we het weten, weten we genoeg 
en als we het niet weten, weten 
we niets. Zoolang we dit niet we
ten. kennen we geen ge luk en 
geen blijdschap-. Dan staat ons 
leven in het teeken van de vrees. 

De P:>almen zijn vol van de vrees. 
En is het !even niet een han1:1:en 

'1usschen hoop en vrees? Altijd weer 
de vrees erbij. -

Zelfs alle godsdiensten zijn vol 
van vrees. En het vreeselijkste in 
het I even is ·de vrees, voor God 
zelf. Voor Zijn heilig.heid, vuor 
Zijn bestuur. 

Vrees voor God, op Wien wij 
niet durven te vertrouwen, omdat 
zooveel in ons zegt: neen het kan 
niet, het kan niet zooals ik ben. 
Nu kan men tegen de vrees rede
neeren ; men kan er mee spotten. 
Men kan trachten er aan te ont
komen. Er is niets dat ons !even 
van die vrees voor het !even en 
die vrees voor den dond verlossen 

. kan, dan God zelf en een volkomen 
vertrouwen op Hem. Maar Hij kan 
dan ook de vrees zelfs veranderen 
in blijdschap. · 

Is God dan waarlijk de God der 
bli.jdschap? 

God en blijdschap wor.den weinig 
met elkander in verband gedacht. 
Voor het gevoel der menschen 
behonren God en droefheid bij 
elkander. God en nood worden hij 
elkander ged;:icht: nood leert im
mers bidden? Oo 1 en de rouw 
passen hiJ elkander; God en ~ene 
begrafenis, want voor velen zijn 
God en somberheid een. Men wit 
blijdschap en daarorn ontw ijken 
velen God. 

Ze willen blijdschap en meenen 
zoo nu en dan daar wet iets van 
te vinden. leder melisch heeft we! 
eens een 'bliiden dag. De meeste 
men~chen hebben wel het een of 
a.nder dat zii prettig ~111den. Een 
of andere tiefhebben1 die de zorgen 
veriet, die het leed doet vergeten. 
Zoo enkele oogenbl1kke11 van 
den dag of enkele tijJen van 
het jaar. wa·1rin het overige aan 
)<ant wo dt gezet en een kleine 
'Vreugde wordt genoten. Ecllt een 

leine, kleine blijd::;chap. M<iar er 
staat zooveel leed, zorg. donkerheid 
tegenover. De blijdsd1ap is er zoo 
nu en dan slechts. Ze is er en ze 
is er zoo spoedig niet meer. En 
·als ze genoten wordt heeft men 
moeite orn te durven g'enieten. Er 
~ornt zoo licht iets tusschenbeide, 
tets vervelends rnissch1e11 zelfs iets 
vers_ch r i k kel ijk~. 

Die kleine bliidschap, die in den 
grond moet dienen om veel dat 
droef sternt, dat lee'rdrukt, te doen 
vergeten, neernt de vrees en de 
zorg dus niet weg. Neen, vrees, 
to.rg, dood, Worden slechts ove_r
wonnen, w<;tnneer wij God kennen 
i~ Jews Chnstus In Jezus Christus, 
die aan het. kruis vergeving van 
zonden \lerw1erf Die van de zon 
de, bron van de vrees, de zo rg, den 
dood verlost. In Wien wij op God 
vertrouwen en ons aan God toever 
trouwen, omdat wij in Hem weten 
op <.iods liefde te ku11ne'.1 rekenen. 
In Wien wij weten: God is mijn 
Vader en ik ben Zijn kind. 

,, Bergopwaarts." 

De loon van den SjeiK 
door Majoor K~UTTEL. 

De rijke jongeling uit Lukas 18 ' 
werd meer dan ooit een werkelijk
heid voor mij, toe11 ii< den jongen 
Bedoe"ien leerde kennen, die een 
offer bracht, waarvoor de rijke jon 
geling uit den Bijbel terugsch1 ikte, 
en alles verliet om des gewetens 
wille. 

nemen ais hoofd van den stam, 
nu mijn vader overleden is.' 

Het waren prachtgewaden ! Z66 
moet j <>z:efs rok er uit gezien heb
ben, kleurig en toch niet leelijk 
bunt, een combinatie van kleuren, 
zoo gedurfd, dat men er verbaasd 
van sta<it en tegelijk zoo smaak voi, 
dat de Europeaan ronduit zijn min
derheid moet erkennen inzake 
kleurschakeering. 

ln klein gezelschap reden wij op 
een heeten namiddag door het 
Jordaandal in de -richting van Je
ruzalem. Het geheele land::>chap 
was overgoten door het witte licht, 
dat verblindend op de uogen werkt 
en hoofdpijn veroorzaakt. H{)e 
schoon ook de natuur moge zijn, 
de verhitte, vermoeide reiziger is 
dan niet meer in staat daarvan te 
genieten. Slechts een uit het ge
zelschap scheen weinig van de 
hitte te lijden. Hij paste dan ook 
geheel bij e omgeving; zijn bruin 

-getint gezicht en koolzwarte oogen 
konden het felle zonlicht best ver
dragen en vanaf zijn eerste !evens 
jaren was zijn huid blootgesteld 
geweest aan de heete lucht. 

Toch was Manasse geen land
looper; neen, hij kon zich beroe
men de zoon van een Sjeik te zjj11 
uit ~en trotschen Bedodenenstam 
in het over-Jordaansche. 

Wat had hem er toe gebracht 
'het beroep van dnigom.an te kie
zen? Oit raadsel werd mij n~ niet 
te Jangen tijd opgelost. · 

--

Er ontstond een ernstig gesprek. 
Manasse vertelde, dat hij in aanra
king was gekomen met de Chris
tenen, het Evangelie had aangeno
men en de eischen. daaraan -ver 
bonden, wilde nalev,.,n. Wanneer 
hij ___,bij de zijne[l bleef, zouden 
voortdurend voetange~s en klemmen 
op zijn weg voorkomen, doordat 
hij genoodzaakt zou worden te d<1en 
wat hij nu wist verkeerd te zi_in. 
Er bleef dus niet anders voor hem 
over dan te kiezen tusschen vrijheid, 
aanzien, ja, wellicht rijkdom - en 
een sober !even van dienen, wa<'lrin 
men hem nauwelijks eenige aan
.dacht zou waardig keuren. De 
MENSCH in Manasse kwam in op
s·tand tegen . het laatste, maar de 
CHRISTEN overwon en de goede 
keuze werd gedaan. 

Ve eenvoudi~e. matige levenswij
ze der 8edot-'ienen had hem ge
schikt gemaakt om vermoeienissen 
te doorstaan en zijn grondige kennis 
van het · Iand was verder een aan-
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~ EEN PSALM VAN DAVJD. i 
i 2 C De aarde is. des Heeren, mitsgaders hare volheid, 2 
~ de were\d en die daarin wonen; ~ 

©. want Hij heeft z gegrond op ,de zeeen, rs; ! en heeft ze gevestigd op de rivieren. 2 
~ Wie zal klimmen op den ucrg des Heeren? ~ 
/f9 en wie zal staan in de plaats Zij ner beiligheid? rs; g Die rein van handen, en zuiver van hart is, 2 
~ en die niet bedriegelijk zweert: ~ 
(9 die zal den zegen ontvangen van den Heere rs; 2 en de gerechtigheid van den God zijns heils. ~ 
~ Oat is het geslacht dergenen die naar hem vragen ~ 
@; die Uw aangezicht zoeken. © i Heft uwe hocflfden op, gij poorten ! ~ 
-~ en verhe t u, gij eeu wige deuren ! ~ 

© Opdat de Koning der eere inga. rs; C Nie is Hij, deze Koning der eere? 2 
.~ lJe Heere der heirschJren, ~ 
® Die is de Koning der eere. © 

2 ! 
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Op een heerlijk koelen avond 
bevond ik mij op weg naar Ma
nasse's hui.,, buiten de .Oarnascus
poort te jeruzatem. De bergen van 
Moab Jagen in een wazia blauw; 
hun lij11en werden steed~ flauwer 
en het was juist, alsof zij te ruste 
gingen, totdat met den nieuwen 
morgen de zon met voile kracht 
zou opgaan en haar heerschappij 
over heuvelen en dalen hervatten. 

Op een rotsige hoo<Tte li11t het 
h . M ,.., ,... 

u1s, waar a11asse met zijn 1110eder 
en zuster woont. Een paar steenen 
treden voere~ naar de voordeur, 
laag en mass1ef, zooals de deuren 
in het Oosten zijn. De sleutel:-> van 
zulke deuren zijn verbazend groot 
en dik, een zwaar v·racntje om te 
dragen. (Jesaja 22: 22.) 

Op mijn kloppen werd de deur 
geo;:>end en noodigrle een knao
pe. jonge vrouw mij . bi1111en. Zij 
leidde mij naar een groot, vier
kant vertrek. waar haar broeder 
bezig was eenige kleurige zijden 
fappen te bezien. Met de hof
felijkheid, den Ara·hier eigen, noo
digde h ij mij uit, pl;:iats te nemen 
op een der divans. die langs de 
vier rnuren van het vertrek ge
plaatst waren 

Op de k leurige massa wijzende, 
vertelt.le hij: "Oat zijn geschenken 
van mijn starngenooten uit het 
Over- jordaansche. Zij willen, dat 
ik mijn rechtmatige plaats zal in-

wijzing om het beroep van drago
man te kiezen. De dragoman of 
gids is in Palest111a even onont
beerlijk als zijt? C1)l!ega op-de Zwit
ser::>che bergen. V eel wordt ·er van 
hern gevergd en een rnoedige geest 
en een sterk lichaam zijn veel waard 
bij di t werk. 

Natuurlijk brengt het beroep van 
dragnman ook minder aange11arne 
ervaringen mede; niet alle reizigers 
zijn welwillend in h1111 optreden 
tegenover den gids. Bii zulke gele
gen heden bruist !let verlangen naar 
ona fl1 an kel ii k he id vu rig op in den 
ARAB EL ARAB ( d. w. z. de Arabier 
bij u1t11er11e1111eid, zooals de Be· 
doe"ien zich zoo gaarne noemt:) 

Toch denkt Manasse niet aan 
terugkeeren. Hij kan niet meer 
leven met de ongeloovige en bij
geloovige stamgenooten, wier gods
dienst slech1s hestaat in vrees voor 
geesten of DZJINNS Zij nemen aan, 
dat dit tussc11e11personen zijn tus
Schen engelen en menschen. 

Deze dzj1nns bewonen de KAF, 
een ruimte, die de aarde om;;eeft, 
maar dwalen overal rond om de 
menschen te p lagen. 

Het is moeilijk voor den Christen
Arabier met alle bijgeloof te breken. 
en ook Manasse zal veel moeten 
af- en aanleeren, eer hii voor de 
zijnen een geestelijk hoofdman kan 
wurden. 

Hij koos echter het goede dee! 
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en behoefde niet bedroefd huis
waarts te keeren, zooals eenmaal 
de jongeli11g, die vol verwachting 
tot Jezus kwam, maar afgeschrikt 
door den hem gestelden eisch, aan 
den 111gang van den weg des heil& 
bleef staan. Deze begreep niet, dat 
de opoffering, van llem gevraagd, 
ruimschoots zou vergoed worden 
door den inwendigen vrede en 
blijdschap, welke zijn dee! zciuden 
worden door Jezus te volgen . 

Gaat het niet velen in onze dagen 
juist -als hem? Nog altijd zegt de 
Heer tot elk Christen, zo.nder uit
zondering: ~Die Mijn discipel wil 
zijn, die · neme zijn kruis op en 
volge Mij _. , Men moet zichzelf 
verloochenen, arm van geest wor
de11, niet van deze wereld zijn. 

Uod heeft een afkeer van lafheid 
en soldaten, die zeggen: ,,Zoo ver 
w1I ik gaan in den strijd en niet 
verder." Hoe beklagenswaardig zijn 
de lafhartigen, w:er hart verdeeld 
is tusschen God en de wereld. Hoe 
gelukkig daarentegen zijn zii, die 
zich onverdeeld aan God overge
ven hebben ! Zij ervaren dat het 
juk van Christus zacht en Zijn last 
licht is. 

LEGER NIEUWS. 
Het is aangekondigd dat de Ge

neraal een autotocht door Z i -
serland zou houden in September, 
waardoor hij in staat zal zijn i 
vel-c kleinere plaatsell bijeenkot ,
sten te houden ter verspre1dmg van 
de Boodsctiap des He1ls. 

Mevrouw Generaal Booth zal een 
spreekbeurt hebben te vervul len 
voor het ~ritsch- en Buitenlandsch 
E3ijbelgenootschap te Londen, in 
November. 

De Chef van den Staf, Commis
sioner Higgens, bezocl1t onlangs 
Zwitserland en zag in zij11e mee
tings in dit land vijfhonderd zielen 
verlossing zoeken. 

Commander Eva Booth, zuster 
van den Generaal. die de nationale 
le1dster is van l1et Leger des Hei!s 
in de Vereenigde Staten van 1 1 oord
A111erika, is gehuldigd dnor de 
toekenning van den eeretitel van 
M as t e r o f A r t s, een weten
scliappel ijke graad. De aanb1t:ding 
dez:er onderscheiding had plaats 
aan het Tufts College, J\l\assacl1u
sets, in tegenwoord1gheid van een 
talrijk publiek. 

In de Australische War Cry lezen 
wij, d<1t Commis~ioner Hay onder 
vaarwelorders staat, en dat l<olo
nel Palstra, die jarenlang de l. hef
Secretaris van deze ter ntorie 1-!e
weest is, is aangesteld in gel1jke 
positie in N1)0rd-Ct1i11a en dus Lt. 
Kolonel Brouwer zal opvolgen. Ko
l on el en Mevrouw Palstra zoud~n 
in September hunne bestemming 
volgen. 

Lt. Kolonel Brouwer, wiens naam 
nog met eere · genoemd wordt in 
lndie, maakte in Augu~tus en Sep
tember een reis door Nederland, 
die ongetwijfeld onzen rncikkers daar 
tot grooten zegen geweest is. 

Verschillende groote Engelsche 
muziel,korpsen hebben in den zo
mer van dtt jaar een u11stapje ge
maakt naar een der lam1en van het 
vasteland van Europa. Zoo bezocht 
het rnuziekkorps van Porthmouth, 
Nederland en is van groote hulp 
geweest in verschillende sa111en-
1<0111sten. Bij hun bezoek aa11 Am
sterdam stelde kapelmeester Chittle 
na ·nens den burge1neester van 
Portl1mouth een adres van hulde 
ter ha11d aan ·den waar nernend bur
gerneester van Amsterdam, gericht 
aan den gemeenteraad van de 
hoofdstad. 

Terwijl de kinderen van de kin
dersamenkomsten van het korps 
Deventer zich in de bo~schen van 
llet Loo bevonden, hadden zij het 
voonecht H M. de Koningin en 
H. M. de Koningin-Moeder 1e ont
moeten H. H. M M. inforrneerden 
zeer belangstel lend wat voor Zon
d;.igsschool dit was en nada~ men· 
Haar had ingelicht, ondert11eld_en 
zij zich alleminzaamst met de k_m
deren. Men kan zich de verrasstng 
en de vreugde der kleinen indenken. 
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• re1s De van 
en 

de Kolonels Unsworth 
Cunningham. 

EEN EN ANOEr? UIT ONS 
ZEI'\DINGSVELD IN 

CELE BES. 

SEMARANG. . 
Toen de zon in het \Vesten ter 

kimme neeg op Zaterdag :::o Au
gustus, verwelkom~e et'n . kleine 
groep off1cieren den 111ternat1onalen 
bezoeker Kolonel Unswurtli, die 
in gezel~chap _van Kolon~I Cun 
ningham en Adjudant Lebbtnk van 
Bandoeng arriveerde. Terwijl woor
den van welkom en begroeting 
werden gewisseld, werd schrijfster 
nogeens weer getrc>ffen doO'r het 
internationalisme van het Leger 
des Heils. De opgewekte glimlach 
van Kolonel Unsworth deed ons 
alien goed en wij keerden terug 
naar onze posten met groote ver
wachtingen voor den volgenden 
dag-en werden niet teleurgesteld. 

Oe zon was juist weder in het 
Oosten verrezen, toen wij ons ge
reedmaakten naar de centrale ge
vangenis voor t:uropeanen te gaan. 
Welk een groot aantal officieren 
was daar om den Kolonel bij te 
staan. lk ben er zeker van, dat 
ieder aanwezige-officier o! g~de
tineerde-iets hoorde dat met llcht 
vergeten zal worden. De Kapiteii:is 
Barbier en Rolffs brachten ons 111 
den aanvang der samenkomst voor 
den Troon der Genade. Na _een 
,getuigenis van Mevrouw Ma1oor 
M rrison. nam Kolonel Unsworth 
bet woord en sprak op hoogst een
voudige wijze, doch in deze toe
spraak was een les voor bekeerd~n 
en . onbekeerden, die zeker met 
verloren zar gaan. 

Een overweldigend welkom 
wachtte den Kolonel op Boegangan. 
Slechts zij die een rnenigte op l:3oe
gangan hebben aangehoord, kun
nen zich voorstellen hoe het_ thans 
was. En dan de zang) lnd1en de 
Kolonel ooit de melod1e zal ver
geten dan zal hij z1ch toch steeds 
het volume van het gelmd kunnen 
herinneren, denk ik. I ie l<olonel 
sprak over de _eerste dagen van het 
Leger des Hells op Java e_n v~r
klaarde ook den weg der zal1ghe.1d. 
Hieroii werd hij vertaald door AdJu
dant Soediro en welk een vreugde 
moet het voor hem zijn gewee~t dat 
een zijner vroegere .. bekeerlrnge_n 
hem op deze wijze bl]stond. Het 1s 
wel aanmoedigend voor de JOngcre 
kameraden om te zien. hoe e~n 
Javaansche bekeerling _uit de eerste 
dagen zich zoo ontw1kkeld heeft, 
dat hiJ in staat is een internationale 
bezoeker te vertalen. De menschen 
luisterden met alle aandacht naar 
den Kotonel en aan hct einde der 
meeting smaakten wij de vreu~de 
dertig mannen en yrouwen te z1en 
roepen om verlossmg. 

De openlucht-samenkomst op de 
aloon-aloon was druk bezocht door 
een groote schare Javane.r:i, die zeer 
optett~nd toehoorden, btJ zar:g en 
toespraak. .. 

Des avonds hadden w11 een w0n
dervolle samenkomst in het ?Oglij
dershospitaal. Van het begin tot 
het eind was de aandacht der men
schen gcboeid, zulk een indruk 
maakten de w·oorden van den Ko
lonel op de sch~re. En toen de 
uitnoodiging aanv111g werd daaraan 
van harte voldaan. Het was een 
verrukkelijk gezicht te zien hoe 
de blinde den blinde leidde - niet 
in het verderf, maar aan de zon
daarsbank. Veien dergenen die 
neerknielden. mogen gebeden heb
ben voor het herstel van hun na
tuurlijk gezichtsvermogen, doch er 
was toch ook een groote begeerte 
om licht te ontvangen in den gees
teliiken duisternis. 

Maandagavond verzamelden zich 
de off cieren van Semarang en om
geving 1n het zusterhuis van het hos
pitaal voor een off1ciers-samenkornst 
onder leiding van Kolonel Uns
worth. Mevrouw Majoor Morrison 
vertolkte de gevoelens van alle 
aanwezige off cieren in het gehed 
aan den aanvang der meeting. Het 
scheen dat Mevrouw Morrison eenig 
idee h'ad van de moeilijkheden en 
begeerten van de JOnl.{ere aanw~
zigen en haar gehed bracht ons 111 
aanraking met God en deed ons 
gedeiiken aan de gelof1en geda~n 
aan den Heer en het Leger. l)e 
Kolond vers erkte ons in het harte 
door zijne woorden. 

Wij ervoeren de tegen woordig
heid Gods en zijn dankb;i;ir voor de 
gelegenheid die wij hadden de Kolo
nels te ontmoeten en hulp en zegen 
door hen te ontvangen. 

CHERlBON, DJOKJA 
EN POERWOREDJO. 

Schrijver dezes herinnert zich met 
genoegen hoe Kolonel Unsworth 
negentien jaar geleden Remhant 
bezocht en nu had hij het voorrecht 
hem in deze drie plaatsen bij te 
staan. Op 27 Augustus kwam de 
Kolonel in Cheribon en den vol
genden morgen reeds vroeg stond 
hij in de kinder::samenkomst. Wat 
waren er veel Chineesche en Ja
vaansche kinderen tegenwoordig, 
wel nege.ntig, die ook meerendeels 
in de week de school van het Le
ger des Heils bezoeken. 

Om tien uur gi11gen wij naar den 
passar waar ongeveer driehonderd 
menschen luisterden naar de Blijde 
Tijding_ Om vijf uur namiddag hiel
den wij samenkomst in de kazerne, 
waar de toespraak van den Kolonel 
met diepe aandacht werd gevolgd. 
Kolonel Cunningham volgde het 
gesprokene op en noodigde de aan
wezigen uit hun hart aan den Heer 
te geven. Wat een blijdschap toen 
twaalf aanwezigen gehoor gaven 
aan die uitnoodiging. En daarop 
volgde nog een samenkomst die 
door wet tweehonderd menschen 
werd bijgewoond. 

EEN BRIEF. 

Waarde M., 
Wellicht zal het u belang inboe

zemen iets te lezen omtrent wat 
ik zou noemen een typisch bee!d 
van de innerlijke geuachten een 
deel van het bergvolk van Midden 
Celebes_ 011la11gs kwam een jonge
man gcnaamd Rita ?_ij mij, die dit;p 
ongelukkig was. _H11 venelde m1J. 
dat al zijne gel1efden overleden 
waren. Nog pas had hij bericht 
ontvangen, dat zijn eenige zuster 
was overleden. terwijl hij ver van 
huis in het Koelaw1sche gouverne
ment~·diensten verricl1tte. Nu was 
hem ter oon· gekomen, dat ik spoedig 
op reis Z(JU gaan naar m11n ge
boorteland en dat dit heel ver weg 
is en dat ik heel veel landen on
derweg zou passeeren. Daarom 
kwam hij mij vragen of ik hem op 
een deel der reis mee zou willen 
nemen, omdat hij zoo graag naar 
,,Ngata Soeroega" (het hemelsche 
land) zou willen gaan om zijne 
geliefden nog eenmaal te ontmoe
ten. Hij had het denkbeeld, dat het 
hemelsche land veel gelijkt op 
andere en daar ik door zooveel 
verschillende landen zal komen, zou 
het he111elsche land daar wellicht 
wel onder zijn. 

U kunt u voorstellen hoe wel
kom mij deze gelegenheid was om 
hem den weg ten Heme! te verkla · 
ren. ·Oat, wanneer wij in Jez us, den 
Zoon van Goo gelooven en Hem 
volgen, Hij ons vrije toegang zal 

CONGRES 1921, 
KOLONEL 

onder leiding van 

en MEVROUW CUNNINGHAM 
bijgesiaan door den vertegen woordi~er van den Generaal 

K 0 L 0 N E L 1. U N S W 0 RT H 
en door den Chef-Secretaris 

K 0 L 0 NE L M. VISSER, 
van Vrijdag 21 October t/m Dinsdag 25 October i921. 

Lt. 

OPEN BARE SAMENKOMSTEN: 

ZONOAG 23 OCTOBER, 7 uur v. m.: Bidstond. (J;ivastraat) 
9.30 u v.m., Heiligingss;1111e11ko111s1 (Java~tra;it) 
5 uur n.m.: Openluchtsam~nkomst (Alo,,n-aloon) 
6 uur 11.111 .: VerJ, •Ssing.;samenknm~t voor 

Maleisch·~prekendt:l! (Gang Pak G •dt-) • 
7 uur n. m.: Ver l<>ssi11g::same1. k<1mst (javasfraat) 

DINSDAG 25 OCTOBER, des avonds 7 uur. Afscht>id v;1n KOLONEL 
UNSWORTH en van de Congre::isisten 
in de z,1al ;1a11 de Javastrnat. 

I 
Den volgenden dag vertrokken 

wij naar Djokja, waar des avonds 
een samenkomst gehouden werd 
Het was verrassend te zien hoe de 
Geest Gods hier werkzaam was. 
De toespraak van Kolonel Unsworth 
naar aanleiding van de gelijkenis 
der honderd schapen van den goe 
den herder, ging niet verloren. Zij
ne wcorden werd als het ware in
gedronken. Na de gellouden uit
noodiging zou de samenkomst ge
sloten warden, toen twee menschen 
naar voren kwarnen. daarna nog 
drie, toen nog vier, totdat ten slotte 
vijf en dert1g zielen het Heil des 
Heeren zochten. Halleluja l 

Daarna ging de reis naar Poerwo
red.io. Eerst hadden wij een samen
komst in de kampongs, wat lwel wat 
herinneringen opwekte bij lfolonel 
U:isworth aan zijn vroeger bezoek 
negentien jaar geleden Daarna 
we, d in de protestantsche kerk 
vergaderd. Een honderdvijftig ja
vanen van de betere klasse en bo
vendien vele Europeanen, waaron
der ook de predikant, waren hier 
aanwezig. Na het lezen uit Gods 
woord over den Farizet!r en den 
tollenaar, hield de Kolonel een 
schoone rede, waarin hij het ver
schil tusschen den hoogmoedige, 
die over z1ch zelf tevreden was, en 
den man die zich van schuld be 
wust voor God vernederde, helder 
det-d uitkon1e11. Hoe heerlijk was 
het aan deze plaa1s ('en ziel lot 
Jezus te ziun komen. Eere zij den 
N<iam des Heeren, die de ziel van 
alle zonde kan verlossen t 

Soediro. 

verleenen tot dit land, v.1anneer Hij 
komt om ons mede te nemen naar 
Huis. ..Maar mijnheer·', zeide hij, 
,, wat den kt u ervan als ik verg1f 
inneem? Zou ik dan bij miin ge
liefden worden toegelaten ?" lk 
verklaarde hem, dat iemand die zich 
het !even beneemt. geen toegang 
kan verkrijgen tot den Heme!. Toen 
vroeg hij : ,, Is er niemand die de 
duivel kan dooden en hem aldus 
verhinderen ons te misleiden ?"' 
Daarop legde ik hem uit. dat de 
eenige weg orn den duivel te ont
vlieden is, jezus te volJ.!en daar 
Hij macht heeft over den duivel 
en Hii ons die mac ht wil rnededee' 
fen. Voor hij mij verliet leerde ik 
hem tot Je:ws te hidden en bad 
zelf. dat God hem helpen zou zoo 
te !even dat hij te zij11er tijd in dat 
heerlijke land zal aankomen. 

Er zijn no.I! mcerderen die op 
dezelfde marner verlangen naar den 
~emel te gaan, maar de weg erhcen 
is hen nog onbl'kend. W<1ar zijn 
d~ge11en die here1d zijn tot g1ds te 
dtenen en het Licht in de duister
nis te do en scl11j ne n ? 

Gaarne uw toegenegen: 

HOE 

Ed. llose1il1111d, 

E11sifp1. 

1AAT HET OP 
CELEBES? 

Gaat hrt w rk voor11il ? Ja I Be
haalt 11 overw111111ngc11? ja t lledt 11 
weleens 111oc1lijkhede11? 1 <II spreek't 
van z~ll I 011tkr <1lles k111rne11 wij 
zeggen : God i met ons. 

OCTOBER 192t 

In het district Koelawie hebben 
wij de vijfde school gcopend, zijn
de de zest1ende in ons gebied. De 
controleur het'ft ons nog een school 
aangeboden nabij het centrum, weT
ke school nu door de bewoners 
der omliggende dorpen gebouwd 
wordt. 

In Kantewoe zullen binnenkort 
eenige jonge menschen warden in
gezegend tot heilssoldaat. De offi
cieren schrijven dat het een genot 
is hun getuigenis a<1n 1e hooren. 

Te k.alawara hebben een aantal 
makkers de krijJ.!;sartikelen getee
kend en wachten om ingezegend 
te worden. In verscheidene sa
menkom:;;ten zijn onlangs zielen 
uitgekomen. 

De divisie-officier had een zeer 
gezegende samenkomst met de on
derwijzers van Roewiga. Oedurende 
de ongesteldheid van den officier 
in bevel werden in de omliggende 
kampongs sa111enkomsten gehou
den door de goeroe's. 

De Kapitein te Palolo verheugt 
zich in de gelegenheid die hij heeft 
met vele zoekende zielen te bidden. 

Door de geheele drvisie heen 
worden vele samenkom~ten voor 
oud en jong gehouden en huisb~
zoek gedaan van huis tot hut~ 
Eigenlijk mag men wel zeggen: v~n 
tu in tot tuin, daar dit de plaats. is 
waar de rnenschen meestal te vtn
den zijn. 

Moe1lijkheden? Waarom er bij 
stil te staan. Wij zullen het aan u 
overlaten ze u v6or te stelleo, al3 
wij slechts aanstippen, dat zij te 
vinden zijn in taal, gewoonten, 
klimaat teleurstellingen in de re· 
sulta1e1;, 011 ereikhaarheid van vel(t 
menschen en plaatsen. 

Wii loven God voor ieder teeken 
van Zijn tegenwoordigheid met ons 
en gaan voorwaarts in Zijn kracht. 

.J. '/'hom.'lun, 
M11juur. 

DE ORDE VAN 
ORANJE NASSAU· 

In verhand met de beno~m,!_12,8 
vnn BRIGADI R Dr. WILLE. 1.v• v•. 
FICIEI~ in ueze Orde 011tleenen wii 
de volgende bizor~ierheden aan 
den regeeringsalmanak. . 

Dt> Onie van Oranje Nass~u, tn
gesteld bij de wet van i Apnl 18~1 
strekt tot vereerende ondersche1-
ding van Nederlanders of vree~n
delingen, die zicll jegens,de Kon111 
gin en den Sta at of jegens .. de 
maatschappij op bizondere w11ze 
hehben verdienstelijk gemaal<t _Het 
Grootmeesterschap is 011afsche1de 
lijk aan lie Kroon der Nederlanden 
verbonden. 

De Orde bestaat uit vijf kfassen 
en een eeremedaille is daaraan ver
bonden De ridders der eers1e kla~
se dPagen den naam van grootkruI· 
sen, die der tweede klasse: groot
off1cieren, der derde klas~e: corr"!-
111ande11rs, der vierde kla~se: offl
c1eren en die der vijfde klasse: 
rid de rs. 

Het versiersel der Orde bestaat 
in een kruis met acht geparelde 
punten en een doorloopenden Jau
rierkrans tusschen de armen en 
gPdekt met een Koninklijken kroon, 
alles van goud voor de eerste vier 
l<lassen en van zilver voor de vijf~e 
klass<'. De armen van het kruis ztJO 
wit ge~rnailleerd met blauw ge~mail
leerd hart ; in het midden van het 
krnis bevindt zich een blauw ge
Cn'ailleerd rond schild, omgeven . 
door een wit gecmailleerden rand, 
beiden met goud omlijst; aan de 
eene zijde op hct ronde schild de 
Leeuw zooals hij in het rijkswapen 
voorlrnmt en op den rand in go11den 
lett~rs de woorden : .,je maintfen· 
dra1 '; en aan de tegen:.dj ie op t1et 
ronde Schild een 11 en goucfctl 
kroon gedckten W p den ran~ 
de woorden: ,,( met ons. 
Hct Ii nt is or a ch en twee 
st reepen V<in N blauw, de 
kle11ren gescheid r een s111al-
le Witte streep. 

De off1cit:1e11 
gerechtigd lot h 
teeken v:in 011<1 ., 

de 111t een klc 111 
Or de .ian een ltnt z ·v '11 en derti~ 
m1t1111ctcr bn•ed, t~ d1.1g n ann It~ 
li11kcr knoopsgat en op het lint eell 
rosct. 
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