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EEN 0 N TM 0 ET I NG. 

Z IJ hadden elkaar in twin
tig jaar niet gezien, 

. Ezau en Jacob, de 
fweelingbroeders. Nadat Ja
cob door list zich den zegen 
had toegeeigend, dien zijn 
vader Izak aan Ezau had 
toegedacht, was hij gedwon
gen geweest te vluchten naar_ 
Paddam-Aram om zich aan 
Ezau's wraak te onttrekken. 

Daar had Jacob bij zijn 
oom Laban gewoond en was 
hij met diens dochters ge
huwd. Nu kee,·de hij naar zijn 
land terug met g~oote rijk
dommen, voornamelijk be
staande uit vee. Hij had be
richt aan zijn breeder Ezau 
gezonden, dat hij op de thuis
reis was, en ten antwoord 
ontvangen : ,,Ezau trekt u 
tegemoet met vierhonderd ge
wapende mannen." 

Het onrecht, :Zijn ,breeder 
twi tig ja .... "'"''eden aange
daan, was du:,-0.~g niet ver
geten r Blijkbaar Wilde Ezau. 
zich nu wreken ! 

Jacob ondervond, wat dui
zenden na hem hebben er
varen: wij kunnen we! is waar 
de zonden en verkeerde da-
den, door ons begaan, verge-
ten; wij kunnen ze verbannen: 
uit onze gedachten, of onszelf. 
wijsmaken, dat ,,het toch zoo 
erg niet is geweest"-op een-
maal, soms na vele jaren, 
rijzen ze weer voor ons op 
of komen wij van aangezicht 
tot aangezicht te staan 1i1et 
de g e v o I gen er van. Want 
de zonde is een ernstig iets; 
niet de onbeduidende zaak, 
die de wereldling beweert, 
dat zij is. En zelfs nadat de 
zondaar onder tranen en in 
oprncht bereuw zijn zoaden bele
den en vergiffenis ontvangen heeft, 
zal hij toch nog dikwijls de g e
v o I g e n moeten dragen tot het 
einde van zijn !even. 

Jae.ob v re es de, toen hij dit 
bericht ontving - en terecht! Hoe 
zou hij aan de wraak van zijn bree
der ontkomen? Wat konden hij 
en zijn weinige dienstknechten ,uit
richten tegenover die vierhonderd 
gewapende mannen? 

Maar Jacob deed, wat te alien 
tijde het be st e is, wat iemand 
doen kan, die in nood verkeert. 
Hij 11am ziJn toevlucht tot God. 
Het 32ste hoofdstuk van het boek 
Genesis bevat het beknopte en toch 
zoo veelzeggende verhaal van den 
nacht, door Jacob in 't gebed 
doorgebracht, waarbij hij,, worstel
de met God''. En uit dien gebeds
nacht kwam Jacob te voorschijn 
als een ander mensch, als een 
overwinnaar. 

Voortaan zou hij niet meer de 
sluwe, bedriegelijke Jacob zijn; hij 
was geworden Israel, de vorst Gods, 
die in de kracht van God de zonde 
zou overwinnen. 

.Maar die nacht van gebed had 
niet alleen een wonderbare uitwer
king op Jacob zelf; hij had ook 
de uitwerking, dat de ontmoeting 
tusschen de breeders heel anders 
uitviel, dan Jacob gevreesd had. 
Toen den volgenden morgen de 
breeders elkander ontmoetten, zoo 
Iezen wij, ,, toen !iep Ezau hem 
tegemoet, en nam hem in lien arm, 
en vie! hem aan den hals, en kuste 
hem; en zij weenden." (Gen. 33: 4). 

Oat was het werk van God; dat 
was de verhooring van Jacobs gebed: 
"Ruk mij toch uit mijns breeders 
hand, uit Ezau's hand!" Jacob had 
zich waarschijnlijk niet voorgesteld, 
dat de verhooring van dat gebed 
op de z e wijze zou komen. Het 
hoogste; wat hij misschien had dur
ven hopen, was te o n t k o m e 11 

aan het dreigende geva?r. Maar dat 
zijn breeders hart op deze wijze 
zou warden verteederd ....... . 

0, wat onderschatten wij vaak 
Gods macht om de harten der 
menschen te breken of te vertee
deren ! Wat zijn wij, als kinderen 
Gods, . nog dikwijls kleingeloovig 
en wat verwachten wij veel • te 
weinig van het gebed ! Is dat niet 
de oorzaak, waarom er zooveel 
bevreesde, onvrijmoedige Chris
tenen zijn? Zoovelen, die den moed 
niet hebben om tot anderen te spre
ken over hun zieleheil? Zoovelen, 
die zich bij het eerste afwijzende 
antwoord terugtrekken, en bang 
zijn om den zondaars ,,al den raad 
Gods" te yerkondigen ? 

Als wij wat minder te rade gin
gen met eigen kracht en eigen 
inzicht en wat meer in het gebed 
de zielen tot God brachten, hoe-

, veel meer zou er dan op geestelijk 
gP.bied tot stand warden gebracht I 

Laat ons meer bidden, meer ,,wor
stelen" in het gebed I Niet alleen 
wijzelve zullen daardoor rijke ze
geningen ontvangen, maar harten, 
die onverschillig en koud lijken, 
zullen, door Gods kracht aange
raakt, vatbaar worden voor den 
verteederenden invloed van het 
Evangelie van Gods genade. En 
wonderen zullen geschieden in de 
kracht van Hem. ,,Die rnachtig is, 
meer dan overvloedig te doen, bo
ven al wat wij bidden of denken." 

A. B. 

Sinds deze gebeurtenis, ging Israel 
in den weg dien God hem gewezen 
had en van hoe grooten kracht is 
hij geweest al de jaren die hem 
nog gegeven waren. 

Ons !even kan zoo zijn en het 
is noodig dat het zoo zijn zal, want 
hoevelen kennen God en Zijne lief
de nog niet ! 

Wilt gij er niet eens over denken 
of gij n iet tot grooter zegen zoudt 
kunnen wezen, indien uw !even ten 
voile in den dienst des Heeren 
stond? 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Gehuwd: 

ENSIGN CHR SCHULZ, die zijne 
eerste aanstelling ontving op 13 
Januari '13 thans met verlof in 
Europa, met 

KAP1TElN.t:. HENDRIKA VOSSEL
MAN, die haar eerste aanstelling 
ontving den 15 Januari 1913, 
laatstelijk gestationneerd te Vfaar~ 
dingen (Nederland); 
op 29 juni I 921 te De venter (Ned.). 

Bevorderingen: 

tot Kadet-Luitenant: 
Kadet H . Mangoembagha, 
Kadet A.H. Samboelare. 

Aanstellingen: 

Ensigne K. E. Whur, naar Bandoeng, 
Ki nderl1 u is. 

Ensigne E. A. Wolfson, naar Hoofd
kwarfier. 

Kapit~ine A Both, naar Pelan
toengan, hulpziekenhuis. 

Kapitein 0. P. Roed, naar Koelawi. 
Kapfteine B~ Styve, naar Pelan

toengan. 
Kadet W. H. Tondaju, naar Koela

wi (l emoe). 

Bandoeng 18 Auf[ustus 1921. 

J. Cun .~ ingham, 

Territoriaal Leider. 

VAN DEN LESENAAR 
van den 

CHEF-SECRETARIS 

19 Augustus 1921. 

V AARWEL. Ditmaal geldt het on
zen Leiders: Kol on el en Mevrouw 
Cunningham. Na welhaast vijf jaren 
het bevel gevoerd te hebben over 
dit territorie, heeft het den Generaal 
goedgedacht den Kolonel van deze 
verantwoordelijkheid te ontheffen. 
Vermoedelijk zal de Kolonel ons 
land verlaten in November van dit 
faar en eenige maanden verlof 
genieten, al vorens een nieuwe aan
stelling te aanvaarden. De Kolonel 
heeft zich reeds jaren achtereen 
geen verlof kunnen gunneh, kort 
noch Jang, terwijl zijne gezondheid 
de laatste maanden niet te best was 
zoodat een rustperiode wel dringend 
noodig is. 

Echter doet het ons leed onzen 
Leider te moeten verliezen, die tn 
grooten kring. in en buiten het 
Leger des Heils, achting voor onzen 
arbeid zoowel als voor zich zelf 
heeft weten te vcrwerven. • -

. * * * 
'WELKOM. Het is. nog niet aan 

den nieuwen Leider dat wij welkom 
kunnen heeten, maar wel mochten 
wij Kolonel Unsworth, wiens bezoek 
wfj in ons Julinummer aankondig
den, begroeten. De Kolonel zal • 
enkele maanden in ons land ver
toeven teneinde een grondig on
derzoek in te stellen naar den staat 
van onzen arbeid Wij heeten hem 
hartelijk welkom en zien met ver
wachting uit naar de voortzetting 
-der zegeningen van de reeds inge
zette roernee. 

* * * 
REIZEN. Kolonel Unsworth, Ko

Ionel Cunningham, Lt. Kolonel 
Visser, Brigadier Dr. Wille en de 
architect Adjudant Bakker brachten 
gezamenlijk een bezoek aan het 
terrein te Tjisolok c;a..n den Wijn
koopsbaai, in verband met de 
voorbereiding der plannen hier een 
Jeprozerie te vestigen. Het is een 
schitterend gelegen. terrein dat op 
ta! van plaatsen de heerlijkste 
vergezi-chten geeft over de baai en 
het omringende land. Het is ook 
van groote waarde, dat er· een 
aantal warme, geneeskrachtige bron
nen zich in de rivier op het terrein 
bevinden. 

Bovendien bezocht Kolonel un
ningham in de afgeloopen maand 
Ambarawa en Magelang, ont
moette Kolonel Unsworth in Ba
tavia en vergezelde dezen naar 
Semarang, Salatfga en Pelantoeng
an. De Chef-Secretaris had bet 
voorrecht een paar gezegende 

S T R IJ D K R E E T 

DE WERELO~VELDTOCHT 
GEDURENOE HET JAAR 1921. 

K A N DID ATEN. 
,.,En Jezus omging al de steden en vlekken, leeretide in hunne synagogen en pi·e

dikende het Evangelie des koninkrijks, en genezende alle ;dekten en kwalen onder 
het volk . 

,,En Hij de scharen ziende, werd inner:lijk met ontfei·ming bewogen ovet· hen omdat 
zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geenen herder hebbea. 

,, Toen zeide hij. tot zijne discipelen: de oogst is wel gcoot maar de ai·beiders zijn 
weinige; bidt dan den Heece~des oogstes, dat Hij acbeidecs in Zijnen oogst uitstoote." 

MATTh 9:35-38. 

Met welk een diepen weemoed moet de Heer Jezus d~ scharen hebben 
aangezien, terwijl Hij dacht aan de duizenden Zijner landgenooten die 
Hij overal ontmoette en die zoo begeerig waren naar iets, ze wisten het 
zelf niet w~t, maar i'ets dat hun geestelijken hanger kon voldoen. 

Israel was geen ongodsdienstig volk, toch ontbrak iets aan zijn geluk 
en Jezus, Die Zijn volk goed kende, wist heel goed wat het was. En 
het was Hem ook bekend, dat onder bet volk het bewustzijn sterk was 
dat er iets heel belangrijks mankeerde aan hun leven, doch dat het 
meerendeel, ja, niemand wist wat het eigenlijk was. · 

Gedurende de drie jaren van Zijn openbaren arbeid deed Hij wat in 
Zijn vermogen was, en Zijn vermogen was groot, om de oogen des volks 
te openen. Waar Hij kwam hie!p Hij de lijdenden, de zieken, de armen 
en, wat in het aangehaalde schriftgedeelte eerst genoemd wordt, pre
dikte Hij het Evangelie des Koninkrijks. De taak van den Heer was 
echter beperkt. Beperkt in ·tijd, in plaats en in · omvang. Slechts drie 
jaren waren Hem gegeven en uitsluitend het Joodsche land om het Hem 
opgelegde werk te verrichten. Ook de omvang van d1en arbeid was 
beperkt, hoe grootsch Zijne daden, Zijne prediking, Zijne wondervolle 
hulpverleening ook waren-het doe! was slechts de oogen der mensch
heid te openen voor de eindelooze Liefde van den Hemelschen Vader 
om ten slotte Zichzelf te geven als zoenoffer voor onze zonden, en den 
weg te ontsluiten tot de volheid van de genade Gods. Het binnenhalen 
van den oogst, die heerlijke, voldoening-gevenden arbeid, moest Hij 
overlaten aan anderen. 

De twaalf discipelen kregen daartoe het eerst de opdrach·t, later ook 
zeventig andere volgelingen van Jezus. En welk een ernstige opdracht 
is het waarvan Mattheus en Lukas ons ·verhalen in het tiende hoofdstuk 
hunner Evangelien. Sinds de Heiland uit het graf, waarin Zijn aan het 
kruis gestorven lichaam gelegd was, is opgestaan en na veertig dagen 
ten Heme! is opgevaren, hebben duizenden en duizenden de roeping 
aanvaard en hebbeo geleden en gestreden in de volbrenging daarvan I 
Maar zij hebben ook de vreugde gesmaakt die daaraan verbonden is. 
Hoe juichten bijvoorbeeld die zeve1Jtigen toen zij terugkwamen tot jezus 
om verslag te doen van de wondervolle overwinningen die hun dee! 
waren geworden ! 

DE MEESTER IS DA AR, EN HI J 
ROE PT U! 

Nu !even WIJ in negentienhonderd een en twi,ntig; nu bevinden wij ons 
in Nederlandsch-Indie, dat uitgestrekte gebied met zijn vele millioenen 
inwoners van zoo onderscheidene landaarden. Welk een verschil in 
levensomstandigheden met die van het Joodsche land, welk een verschil 
in kleeding, in gewoonten, iri vermaken. Hoe anders zien de woningen 
eruit en welk een geheel ander cianzien vertoonen de straten. 

Zoo groot het verscllil is in uiterlijk voorkomen der menschheid van 
negentienhonderd jaar geleden en van thans, zoo groat is ook het ver
schil tusschen de bevolkingsgroepen van lnsl!)inde. Maar ook, zoo groot 
het uiterlijk onderscheid is, zoo groot is de overeenkomst naar het 
innerlijk. 

Dezelfde nooden der menschelijke ziel-hetzelfde hongeren naar waar
heid, naar gerechtigheid-dezelfde aanhankelijkheid aan religieuze vormen 
eenerzijds en dezelfde afkeerigheid van God en Zijn Woord anderzijds. 
Hetzelfde jagen naar vreugde en· naloopen van ijdele genietingen, met 
tot resultaat dezelfde onbevredigde, ledige, koude harten. 

Dezetfde onwetendheid omtrent het eene _ding dat noodig is I 
Het is nog dezelfde meni.!te die Jezus met zoe-innige deernis en diepe 

weemoed aanzag. Er wordt zoo'n bittere honger geleden onder die 
scharen en degenen die het Brood des Levens uitdeelen zijn nog steeds 
weinigen. Er is een dringende behoefte aan ijverige, toegewijde, onver
moeide werkers in den Wijngaard des Heeren-oak in de rangen van 
het Leger in lndie. De Booze heeft te beschikken over legioenen van 
arbeiders, die zich onder zeer verschillende en schoonschijnende leuzen 
op den oogst werpen. 0 ja, er zijn ook heel wat kinderen Gods aan 
den arbeid, maar hoe luttel zijn hun enkele honderden onder de vele 
millioenen ! Nog steeds moeten jonge mannen en vrouwen uit alle we
relddeelen tot ons komen om te helpen den oogst binnen te halen, den 
ontzaggelijk grooten oogst. En zij komen gaarne en wij verheugen ons 
over hun komst ! Maar hoe veel beter zou het nog zijn indien een groot 
aantal jongelieden-Europeanen of lndiers-van eigen bodem zich zi.j aan 
zij zouden scharen met hen die van elders komen, om den arbe1d te 
verrichten die de Heiland zoo zielsverlangend is hen op te leggen ! 

Voor mannen en vrouwen, moedig, gezond, grondig bekeerd, bezield 
rnet een oprechte liefde voor de verloornen en de lijdenden en in wier 
hart de Jiefde tot den Aemelschen Vader in Jezus Christus alles over

/ heerscht, wacht een heerlijke werkkring. 
Weliswaar valt er niet alleen te oogsten, er moet ook nog geploegd 

worden en gezaaid en onkruid uitgeroeid, maar .... het zwaarste werk heeft 
Jezus volbracht! Nooit zal ons een zwaarder taak ten deel vallen dan 
de Zijne! 

Onder het schrijven van dit artikel komt er een Javaansche jongeling 
bij ons, die als Christen opgevoecl is. Hij werkt nu in een goede be
trekking op een ruim salaris, maar hij zoP.ki de voldoening die slechts 
in het werk voor den Heer te vinden is en vraagt ons raad. 

Zoo ziin er wellicht nog velen die dit artikel lezen, die .reed~. lang een 
innerlijken drang ervaren om den Meester te volgen 111 Z11n voet
stappen en Zijn stem te gehoorzamen. Aarzel dan niet !anger, maar 
bied u nog heden aan I 

Wend u tot uwen Officier of anders rechtstreeks tot Kolonel Cunning
ham, Javastraat 16, Baridoeng. Gaarne zullen wij u van raad dienen en 
u helpen te onderzoeken welken weg gij dient in te slaan. 

G A, E N W E R K H E D E N I N 
M I J N E N W I J N G A A R D. 

SEPTEMBER 1921 

dagen door te brengen in Solo, ver
gezeld van Adjudante Beckley. Actju
dant en Me.vrouw Eccles doen hier 
een goed werk en het bleek mii ook 
weder in deze stad welk een dorst 
er is onder het volk, vooral ook 
onder de militairen, naar het Evan
gelie. Ook bezochten de C. S en 
de Adjudante Poerworedjo en Sa
poeran. · 

fn de rapporten op pagina 4 vindt 
men nadere bizonderheden omtrent 
een en ander. 

* * * 
ZIEKE MAKKERS. Kapiteine Car

penter van het Kinderhuis te Han
doeng, moest naar het rnilitair hos
pitaal te Tj,.j.rnahi warden vervoerd, 
daar haar toestand tengevolge van 
een ernstigen aanval van typhus zeer 
zorgwekkeni:i was. Gelukkig mogen 
wij thans i:ielden, dat de hooge 
koortsen, die langen tijd bleven 
aanhouden, afnemen en er een keer 
ten goede in den toestand is inge
treden. 

Kapitein Maatita van Djokja heeft 
een zeer errtstige malaria-aan val te 
verduren gehad, doch is ook weder 
aan de betere hand. 

* * * 
DROEVE TJJDING. Wlj ' 'moesten 

bevestiging ontvangen van bet dag
bladen-bericht datBroederDe Vries, 
tijdens zijn verlof in Holland, bij 
een roeitochtje om het !even geko
men is. Onze Broeder was aan het 
ziekenhuis te Tjikini verbonden als 
verpleger en een der meest god
vruchtige en toegewijde heilssol
daten van het korps te Weltevreden. 
Ook bij zi,if) chefs en medewerkers 
was hij in hoog aanzien. Onze 
innige sympathie gaat uit naar zijn 
weduwe en achterblijvend doch
tertje. 

* * * 
MET VERLOF. Het is thans vast..: 

gesteld dat Brigadier Dr. Wille 
wiens vrouw hem reeds in Dene~ 
marken wacht, en Stafkapitein 
en Mevrouw Scheffer den tweeden 
November van Priok zullen afvaren 
per ss. ,,J. P. Coen". om ee_nige 
maanden verlof "0ou'er._· brenge'il in 
hun vaderland. Wij wenschen hen 
van harte een voorspoedige reis 
en behouden aankomst toe! 

* * * 
KANDIDATEN. Gelijk de lezer uit 

nevenstaand artikel zien zal, ·is 
September aangewezen als Kandi
daten-rnaand. Het doet ans genoe
gen te kunnen constateeren dat er 
zich reeds enkele kandidaten hebben 
aangemeld en wij zien met spanning 
uit naar een aantal flinke jonge 
mannen en vrouwen, die zich aan 
onze zijde willen scharen om 111 
deze landen de zonde te bestrijden 
en een handje te helpen om de 
gevolgen van de zonde, waaronder 
duizenden en millioenen te lijden 
hebben, te verlichten. 

* * * 
ZELFVERLOOCHENINGS-AANVRAGE. 

Met groote bliJdschap kunnen wij 
melden, dat, behalve de posten die 
wij de vorige maand reeds noemden, 
ook de volgende posten hun doelwit 
bereikt hebben: Bandoeng, Welte
vreden militair tehuis, Malang, 
Salatiga, Cheribon en Medan. 

Adjudante Kruschwitz heeft haar 
• doelwit in de haar toegewezen 

districten Madioen en Kediri glans
rijk behaald en maakt zich nu ge
reed zich te begeven naar Makassar 
en Bandjermassin. 

Wij hopen de volgende maand 
nog meerdere bizonderheden te 
kunnen geven. 

* * ... 
VERSTERKINGEN. Behalve de in 

Juli aangekondigde versterkingen 
verwachten wij ook nog Ensign en 
Mevrouw Bridson, die in het einde 
van Juli per ss. "Sindoro" Europa 
hebben verlaten en dus de anderen 
nog v66r zullen 1zijn. Zij zullen ons 
hartelijk1 welkom wezen, .zooals ie
der begrijpen zal I 

* * * 
Wij dienen hier te vermelden, dat 

een dame te Malang onzen arbeid 
bij Jegaat bedacht heeft met een 
geschenk van vijfhonderd gulden, 
twee kisten kleederen en een har
monium. 

.. 
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VAN KOLONEL UNSWORTH. 
Vrijdag 5 November hadden zich 

onder leiding van Kolonel Cun-
. ningham een groot aantal officieren 

van Weltevreden opgemaakt om 
Kolonel Unsworth te TandjongPriok 
te verwelkomen. Wij waren niet 
iang aan de kade of het ss. ,,Ta
banan" was in 't zicht en spoedig 
hadden wij gelegenheid den Kolonel 
hartelijk de hand te schudden en 
hem welkom te heeten in Ned. 
lndie Het is niet de eerste maal. 
dat de Kolonel Java bezoekt. On
geveer achttien jaar geieden bracht 
hij van uit Australi~ een langdurig 
bezoek aan deze gewesten en be
zocht hij alle posten. Nu is de 
Kolonel door den Generaal weder 
tot ons gezonden en hoopt een 
aantal maanden •te blijven en in de 
meeste posten samenkomsten te 
houden. 

WIE KOLONEL UNSWORTH JS. 

De Kolonel is een oud Heilssol
daat, die reeds heel wat jaren dienst 
als off1cier achter den rug heeft. 
Hij is een ,, heer", een ,,gentleman" 
in den vol5trekten zin van het woord. 
Jarenlang heeft hij den eersten Ge
neraal en den tegenwoordigen on 
schaH>are diensten bewezen door 
zijn grondigen kennis van landen 
en volken, vermeerderd door zijn 
veel reizen. Door zijn uitnemend 
ontwikkelde opmerkingsgave en 
sterk geheugen heeft hij zich een 
uitgebreide kennis verworven van 
de aardrijkskundige gesteldheid van 
bijna alle letnden waar het Leger 
gevestigd is en vele andere daaren
boven. En natuudijk ook van de 
zeden en gewoonten van de volken 
die deze landen bewonen. 

Uit den schat zijner ervaringen 
weet Kolonel Unsworth menige 
goede Jes te geven en wij twijfelen 
er dan ook niet aan of zijn bezoek 
aan lndie zal onzen arbeid in ve
lerlei opzicht ten goede komen 
Bovenal, moge hij vele zielen tot 
Jezus zien komen. 

Zaterdag en Zondag was het wel
kom van den Kolonel in de ver 
schillende posten in Weltevreden, 
waarover Mevrouw Kommandant 
Schipper ons het een en ander 
vertelt. 

ZATERDAGAVOND. 

"Mijn .Jezus als aan U ik denk 
Welt zoete vreugd' in mij," 

klonk het zacht en lieflijk door ons 
gezellig zaaltje op Kramat ter ge
legenheid van het welkom van 
Kolonel Unsworth En niet alleen 
dachten wij aan Jezus, maar wat 
veel beter was : J ezus dacht aan 
ons en we gevoelden alien Zijn 
heilige tegenwoordigheid en toen 
na het zingen van het tweede lied 
Kolonel Unsworth ons in eenvoudige 
woorden het heil beschreef, dat een 
innig gemeenschapsleven met God 
medebrengt, toen kwam er in veler 
hart een verlangen om voor altijd 
met den Heer te zijn en kwamen 
drie zielen tot Hem, Die den op
rechten van hart het licht doet 
opgaan in de duisternis. 

ZONDAGMORGEN. 

Groote verwachting. Kolonel Cun
ningham verzocht ons te zingen 
,,Zingen wij van Zijn liefde nog 
eens'·en wij zongen er nietalleen van 
maar er werd oak over gesproken 
en Brigadier Dr. Wille sprak er 
zelfs heel krachtig over en toen 
daarna Koloncl Unsworth sprak 
over de vreugde van een volkomen 
verlossing en dit met duidelijke 
voorbeelden toelichtte, toen werd 
de zegen G1ds ervaren en keerden 
twee afgedfaalden weer tot den 
Heer. 

ZONDAG!ViIDDAG. 

Wat te zeggen van de openlucht
samenkomst? Als altijd een flinke 
schare op het Waterlooplein Bri
gadier Dr. Wille, Zuster Fransz en 
anderen spraken op krachtige wij
ze van het heil, dat zij in jezus ge 

vonden hebben. Daarna richtte 
Kolonel Uns·worth het woord tot 
de aanwezigen en Ol)l met een 
paar woorden den indruk weer te 
geven: ,, hij had ze". Zelfs een ~n 
de lucht snorrende vliegmachine 
was niet in staat de aandacht af 
te leiden. 

ZONDAGAVOND. 
De laatste samenkomst van dien 

dag werd in Uang Klint.ii gehouden. 
Hoe is het Evangelie een kracht 
Gods tot zaligheid geworden, denge
nen die gelooven en hoe aandoenlijk 
was het daar die Chineesche ouders 
te zien, die het beste en liefste 
wat ze hadden, hun kind, aan God 
opdroegen . .,Heer, ik ben niet waar 
dig dat Ge ender mijn dak zoudt 
inkomen 1

', behandelde K olonel Uns
worth, uitstekend in het Maleisch 
vertaald door Adjudante Beckley. 
Orie bedroefde zielen kwamen daar
na tot Jezus en wij gelooven dat 
de Heer dat eene woord tot hen 
sprak dat genezing en vergeving 
brengt aan de gebrokenen van harte. 

Wij hadden een gezegenden dag 
en de herinnering aan de welkom
samenkomsten van Kolonel Uns
worth zal voor velen van ons 
blijvend zijn. 

IN BANDOENG. 
Maandag 7 Augustus werd onze 

gast door Kolonel Cunningham 
naar Bandoeng begeleid, waar hij 
aan het station daar de alhier 
bescheiden officieren. verwelkomd 
werd. De volgende dagen werden 
gebruikt om een overzicht te ver
krijgen over het wijdvertakte werk, 
dat in onze gewesten door het 
Leger des Heils verricht wordt. 

Den Zondag daarop hadden de 
welkomstsamenkomsten plaats in 
onze beide zalen in deze stad. 's 
Morgens in het Europeesche Korps, 
waar een flink aantal belangstel
lenden bijeengekomen was. Onder 
hen niet slechts belangstellenden, 
doch ook heilbegeerigen, wier hoop 
niet beschaamd werd. Een prettige 
ornstandigheid was, dat Brigadier 
Dr. Wille ook met ons was en 
door zijn gevoelvol getuigenis een 
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BELANGRIJK BERICHT. 
De Generaal heeft beslo

ten om aan de tegenwoordige 
Leiders van het Leger des 
Heils in Nederlandsch lnc'ie: 
KULONEL en MEVROUW 
CUNNINGHAM een andere 
aanstelling te geven. 

Den derden December 1916 
arriveerde de Kolonel met 
zijne famillie op Java en waar
schijnlijk in den loop van de 
maand November van dit jaar 
zullen zij afscheid nemen van 
dit Territorie. 

De naam van den opvol
ger zal zoo spoedig zulks 
mogelijk is, bekend gemaakt 
word en. 

zegen temeer aan de samenkomst 
toebracht. 

De avondsamenkomst had plaats 
in de bijeenkomst zaal voor ma
leischsprekenden gelegen in kam
pong Babatan, welk zaaltje goed 
gevuld was. 

Een tweetal makkers had verzocht 
om hun kinderen door Kolonel 
Unsworth te mogen zien opgedra
gen aan den dienst des Heeren. \Vij 
moesten denken aan den vriendelij
ken Heiland, toen de Kolonel ieder 
der kleinen de hand op het hoof 
Iegde en hen zegende. Het vas 
over dien Heiland, den Vriend van 
kinderen, den Vriend der menschen, 
dat de Kolonel sprak. Aan het einde 
van deze heerlijke samenkomst 
zochten drie zielen den Heer. 

DAARNA HOORDE IK DE STtc.:M 
TOEN ZEIDE 

DES HEEREN, 

IK: ZIE, HIER 
DE WELKE ZEIDE : 

BEN IK, ZENO MIJ 
WIEN ZAL 
HEN EN. 

IK ZENO 

Het verhaal waaraan ons tekst
woord ontleend is, deelt ons mede 
dat de Apostel Paulus op zijne 
reizen om het evang-elie te verko11-
digen ook door den Geest des 
Heeren wordt geleid naar de stad 
Efeze, een groote belangrijke staJ, 
liggende in klein Azie. 

De gewijde geschiedenis meldt 
ons ook dat Paulus, vermoedelijk 
door zijn openbaren arbeid of door 
zijn medearbeiders, Aquila en Pris
quila die hij in Efeze wederom 
ontmoette, in kennis kwam met 
een twaalftal mannen die in den 
Christus geloofden en die ook den 
moed hadden dit te belijden. 

In Cliristus gelooven en dit ge
loof belijden, wat bracht dat in die 
dagen al niet met zich mede. On
getwijfeld hadden zij veel moeten 
lijden om huns geloofs wille en 
misschien waren zij reeds uit hunne 
familiekring uitgestooten. Dapper 
waren zij. maar toch, zij had den 
geen kennis aan de groote gave 
Gods, den Heiligen Geest. 

Zij hadden kennis aan den doop 
van Johannes den Oooper; kennis 
aan vergeving van zonden, rnaar 
op de vraag van den Apostel : 
,,hebt gij den H. G. ontvangen", 
luidt hun antwoord ontkennend ; 
daarvan hadden zij niets gehoord. 

,, Hebt gij den Heil1~en Geest 
ontvangen ?" Waarom deze vraag 
te stellen? Zij hadden toch immers 
hun Godsdienstige ervaring hun 
Godsdienstigen kring, den doop van 
Johannes? 

Wat maakte het noodzakelijk die 
vraag aan deze twaalf mannen te 
stellen? Waarom zullen en moeten 
wij elkander en ons zel ven deze 
vraag stellen ? 

Wij willen trachten deze vraag 
te beantwoorden. 

le. HET BEZIT VAN DEN H. G. 
VOERT DEN GELOOVIGE IN DE KEN
NlSSE GODS EN LEERT ONS UODS 
KARAKTER EN HET DOEL VAN j E
ZUS' KOMST OP AARDE. 

Hebt gij den Heilig·en Geest ontvangen? 
H a n d e 1 i n g e n 19 : I - 6. 

ct o or St a f k a pit e in F. PALS TR A. 

p Voor dat deze gave Gods h1111 op onzen levensweg. Hebben de 
dee! was geworden, zien zij in Ouden niet over hem gesproken 
Christus d~n Koning die Israel tot als: .,de lamp voor onze voet en het 
de vroegere en zelfs grootere na- .licht op ons pad"? en toch, helaas, 
tionale glorie zal terug voeren ; voor hoevelen is hij als een ge
hunne oogen staren zich blind op sloten boek, voor hoevelen een aan-
het door den Messias op te richten eenschakeling van !outer verhalen 
aardsche koninkrijk. Daarna is hun De H. G. leert den Bijbel kennen 
leuze: ,,Allen voor Christus, Chris~ en leidt in al le waarheid en door 
tus voor alien.'' Het bezit van dien Geest gelezen worden zijne 
den H. G. maakt den Christen vrij van woorden den lezer als kostelijk 
het staren op en vastklemmen aan brood, als levend water. 
vorrnen en vrij van de grenzen van 4. DE HEILIOE GEEST IS DE 
formalisme en nationalisme. De Tr~OOSTER. 0, de vertroosting des 
oneindige liefde Gods, doet OllS geestes, kent u haar? Hoe heeft 
begrijpen dat Christus komen, Zijn zij den geloovige ten alle tijde 
leeren, !even en sterven ten doe! geholpen ! Stet u voor de dis-
hadden het stichteu van een gees- cipelen, hun Meester gekruisigd, 
telijk koninkrijk, opgebouwd uit uit het graf opgestaan, ten He-
liefde, zelfverloochening~ nederig- me! gevaren, zij alleen te midden 
heid, en ootmoed, een koninkrijk der kokende zee van vervolging, 
hetwelk haar !eden telt onder alle maar goedsmoeds, de vervolging 
gezindten en onder alle volkeren. met geestelijke wapens bestrijdend, 
Een geestel?jlc Koninlcr?jlc. gaarne om Christus wil lijdend, in 

2e HET ONTVANOEN VAN DEN hun lijden roemend-want zij kennen 
HEJLIGEN GEEST IS t::EN LEVENS- de vertroosting des geestes. 
VOORWAARDE. Denk aan de martelaren uit Ne-

Stond u wel eens bij het stoffe- ro's tijd, zingend op den brandsta-
lijk overschot van een uwer ge- pel; aan de zendeling op de eenzame 
liefden? Trof het u dan niet dat zendingspost; aan den Christen-mi-
de mond weigerde te spreken, dat litair of-matroos in kazerne of op 
het oog niet rneer zag dat hand het oorlogschip; aan den kranke op 
en voet haar diensten weigerden? zijn sponde; het lichaam getijsterd 

En de oorzaak van dit alles? door ontrettende pijnen. Al deze 
Is het niet dat de geest haar pelgrims hebben gezongen, geju-

ornhulsel heeft verlaten? beld, want zij kenden de vertroos-
Het was de geest die den mond ting des Geestes ! Kent g(j die? 

deed spreken. het oog deed zien 5. EN DAN TEN SLOTTE: DE H. 
en de hand deed arbeiden. Het is G. IS DE INNERLIJKE STUWKRACHT 
de Heil(ge Geest die het leve11, VAN DEN CHRISTEN. 
de innerlijke kracht der geloovigen Zie v66r het Pmksterfeest: Petrus 
uitmaakt. zijn Meester verloochenend tegen-

3e DE H. G. LEERT ONS DEN BIJ- over een dienstmeisje en eenige 
BEL KENNEN EN LEIDT ONS IN ALLE soldaten en de andere discipelen, 
WAARHEID. lieten hun Heer in het moeilijkste 

Oe Bijbel, wat een wonderbaar uur alleen en volgden van verre. 
boek, welke kostelijke robijnen zijn Doch na het Pinksterfeest: zie 
er in te vinden. Welk een gids dien zelfden Petrus op een der 

pleinen van Jeruzalem, hoor 
machtig woord: deze jezus die 
gekruisigd hebt enz., zie ho• 
vuur van heiligen ijver in de I· 
van al de discipelen brandt, 
door vervolging hoe hevig oo 
te dooven. 

De vervolging kan hen ov 
lestina verspreiden en hen d1 
naar verschillende andere lanL 
maar het vuur des Geestes is n 
te blusschen. Het brrndt en hlijft 
branden en steekt anderen aan. 

Dat is ook de kracht geopenbaard 
in den eenvoudigen heils-officier, 
werkend in de groote wereldsteden 
met h.un ellende en zonde, ver van 
huis in de een of andere een zame 
dessa post, op de slagvelden 
lichaam- en zielewonden heelend. 

HOE KUNNEN WJJ DEN HEILIGEN 
GEEST ONTV ANG EN ? . 

De voorwaarden om den Heiligen 
Geest te ontvangen zijn in de eerste 
plaats verzekerdheid van vergeving 
en verlossing van zonde, in de 
tweede plaats bevrijding van den 
inwonenden macht der zondP · · -~......
de derde plaats het beBt 
zegen van een ·oe ~\~"' \ 

Gods geest Katt~ "~ , 
harten wonen. e ,C> \"\'\ 

De afscheiding v' "<>.e,-i 
in kleeding, in gezelscn, 0 
of het bijwonen van v·l\{ 
den moet volkomen zij --
af" is de eisch van het \\. ,~ ~. 

Er moet algeheele oVl'.~._,-vc: en 
gehoorzaamheid aan den wil des 
Heeren zijn. 

God is getrouw aan Zijn woord, 
zijne beloften gelden ook ons. De 
discipelen wachtten op de vervul
ling van des Heeren belofte en het 
vuur daalde neder, een innerlijke 
kracht kwam in hun ziel en maakte 
hen machtige strijders in het 
Kcninrijk Gods. 

Gedoopt met uw Heil'gen Geest, 
Gewapend met Uwe kracht, 
Zal ik voortaan altijct, in moP!te 

en strijd. 
Overwinnaar zijn door Uw kracht, 



aan den buitenpost Magelang uit
gekeken en Zaterdag 29 Juli vond 
de Kolonel gelegenheid daaraan 
gevolg te geven. Heilssoldaten zij11 
in den regel practisch aangelegde 
menschen en geven zich niet spoedig 
over aan meditaties, maar het is 
niet te verwonderen en we! te 
verontschuldigen, indien gedurende 
een lange treinreis het geheele 
gezelschap bestaat uit drie priesters 
van de R. K kerk, een hoofd van een 
school met den Bijbel en twee heils 
officieren dat zij gaan mediteeren 
over de woorden van den Psalmist: 
,,Ziet, hoe goe,.d en hoe liefeli(jlc -is 
het, dat broede1·s ook samenwonen" 
in dit geval samenre'izen. In dit 
opzicht was het dan ook een vrucht
bare reis door vruchtbare akkers 
en fangs welvarende plaatsen. 

Zes uur waren wij in Magelang en 
nauwelijks had de Kolonel de trein 
verlaten, of hij werd door het 
mu-ziekkorps, welwillend voor deze 
gelegenheid door den plaatselijken 
militairen commandant afgestaan, 
met het volkslied verwelkomd. Na
dat Ensign Nyheim den Kolonel 
namens de makkers nog verzekerd 
had dat hij hartelijk welkom was 
in Magelang, werd in marsch op-
. trokken haar de militaire socie
teit, waar de eerste bijeenkomst zou 
warden gehouden. Velen hadden 
zich voor die samenkomst opge 
maakt en niet alleen waren de 
Timoreesche milifairen opgekomen, 
maar ook zagen wij vele Hollanders 
onder de aanwezigen. Ook mochten 
wij Os Hage van Salatiga opmerken 
en eenigegarnizoens0fficieren. Eeni
ge makkers hadden het verlangen 
te kennen gegeven om in de rangen 
van het Leger des Heils te mogen 
meestrijden en werden dan ook 
dien avond onder eenige toepasse
lijke woorden van den Kolonel als 
zoodanig ingezegend. Nadat Adju
dant Lebbink den zegen des Aller
hoogsten over deze makkers had 
afgesmeekt, nam de Kolonel de 
Bijbel ter hand en sprak op een
voudige doch treffende wijze over 
de gelijkenis van de vijf wijze en 
vijf dwaze maagden. Moge de Heer 
de vruchten dier samenkomst te 
Zijner tijd openbaren. 

Den volgenden morgen om 7 uur 
bevonden wij ons wederom in het 
kampement voor een bijeenkomst, 
ditrnaal in de gymnastiekloods: 
Ondanks het vroege uur hadden 
velen zich, naar de zaal begeven 
en spoedig klonken de heerlijke 
heilsliederen door het kampement. 

HET BEZOEK VAN DEN 
CtlEF-SECRET ARIS 

AAN SOLO. 

Met heel veel vreugde denken 
wij terug aan het bezoek van 
den Chef Secretaris aan Solo op 
Zaterdag en Zondag 23 en 24 Juli 
jl. en de samenkomsten door hem 
geleid in het korps verbonden 
aan het militair tehuis aldaar, 
waar Adjudant en Mevrouw Eccles 
een goed werk doen vooral onder 
de Amboneesche, Menadoneesche 
en Timoreesche militairen_ 

Wij begonnen reeds Zaterdag
avond met een heerlijke opgewek
te samenkomst. Er werd hartelijk 
meegezongen 1door de aanwezigen. 
De Kolonel vertelde dat het hem een 
groot genoegen was in de gelegen
heid te zijn het korps te bezoeken, 
en het was duidelijk dat de makkers 
en officieren eveneens verblijd 
waren dat de Kolonel was gekomen. 

Met veel aandacht werd er ge
luisterd, terwijl de Kolonel op een
voudige en krachtige wijze tot ons 
sprak over enkele verzen uit het 
Woord Gods, en aan het einde der 
samenkomst, terwijl er gezongen 
en gebeden werd, kw amen 19 mak
kers naar voren, mannen en vrouwen 
die den last der zonde voelden en 
die verlangend waren om bevrij-
_, : - - L - - ~ - - -1 - t .l r"'lo' ot 
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twee onzer makkers werd dien 
morgen ingezegend. Na de toespraak 
van den Kolonel kwamen · twee 
zielen uit. Moge de Heer Zijn licht . 
in hen openbaren. 

Na afloop der bijeenkomst werd 
de welbekende inrichting van Papa 
van der Steur opgezocht en hadden 
wij het voorrecht Papa in zijn werk 
te mogen gadeslaan. Nadat wij de 
verschillende gebouwen en zalen 
gezien hadden, onderhield Papa van 
der Steur zich op vriendelijke wijze 
met den Kolonel en werden ver
schillende, voor Java's bevolking 
belangrijke vraagstukken besproken. 
Moge God Papa van der Steur 
rijkelijk zegenen alsmede z;;n werk 
tot heil van Indie. ' 

Al spoedig daarna bevonden wij 
ons op weg naar Ambarawa, waar 
wij . om 5 uur een openlucht-bij
eenkomst hadden en we! in het 
centrum der plaats. De tonen van 
het muziekkorps hadden honderden 
en nog eens honderden javanen en 
Chineezen naar de meetingplaats 
getrokkea en met kracht werd het 
heerlijke Evangelie dien middag 
door den Kolonel gebracht en als 
het ware door de aanwezigen inge
dronken. Op vlotte wijze werd de 
Kolonel door Ensign Hiorth van 
Semarang, vertaald en zekerlijk zal 

Leger oe::; Mells onder l1en blijk, 
dour de goed bezochte hijeenkomst 
met zijn tegenwoordigheid te 
vereeren, wat dan ook door onzen 
Kolonel ten zeerste op prijs gesteld 
werd. Een aantal makkers werd 
dien avond tot heilssoldaat ingeze
gend en duidelijk werd hen uitgelegd 
welke verplichtingen zij daardoor 
op zich namen. Maar waar wij zwak 
zijn is Christus machtig en als wij . 
ons rnaar afhankelijk van Hem 
gevoelen, dan zal Hij ons helpen de 
overwinning te behalen. Halleluja! 

Maandagmorgen vroeg, na eerst 
heel wat zaken met Ensign Nyheim 
te hebben afgehandeld en afscheid 
genomen te hebben van Ensign 
Hiorth, die weer naar zijn werk op 
Boegangan terugkeerde, vertrok de 
Kolonel naar Salatiga, waar hij door 
Kapiteine Koning, Luitenante An
dersson ~n een opgetogen schare 
jonge bewoners van het Kinderhuis 
werd verwelkomd. Er is heel veel 
te zeggen of te schrijven over het 
kinderhuis, over zijn liefelijke omge
ving, over de kindertjes en over de 
wijze waarop zij verzorgd worden, 
maar dit alles zou te veel plaats 
innemen in dit rapport, dat uit den 
aard der zaak kort moet zijn, maar 
ik kan U, lezer en lezeres, een 
bezoek aan het kinderhuis van harte 
aanbevelen. 

HIER BEN IK, ZENO Mij ! 
1 ]Ezus' stem klinkt luid en dringend: 

,, Wie wil vol gen Mij ten strijd ? 
,,Zondaars om u been verzinken, 
,,Spoeden voort naar de eeuwighe1d." 
Wie wil spreken van den Heiland, 
Van het Bloed, gestort zoo vrij? 
Wie geeft Jezus nu het antwoord: 
,,Hier ben ik, zend mij, zend mij!" 

2 Van elk land weerklinkt de noodkreet: 
,,Korn ed help ons, wij vergaan! 
Korn en spreek van 't bloed des Heilands, 
Zeg een elk verlossing a •n!" 
Wie wil gaan, vervuld met liefde, 
Tot verloornen, groot en klein, 
En des Meesters boodschap brengen? . 
Wie wil hun een broeder zijn? 

3 Wie wil hier voor jezus lijden, 
Voor Hem blijde dragen 't kruis? 
W1e wil zondaars bier steeds brengen 
Op den weg naar 't Vaderhuis? 
Korn, beslis en volg uw Meester, 
Schaar u 11u aari Zijne zij; 
Oeef den Heiland blijde 't antwoord: 
,,Hier ben ik, zend mij, zend mij t 

en vermeerderde ons geloof voor 
een goeden Zondag, en we! mag 
gezegd worden dat wij niet teleur
{;esteld werden. Wij begonnen om 
8 uur met een kindersamenkomst, 
en het was werkelijk een lust te 
zien hoe de kindertjes luisterden, 
terwijl de Kolonel vertelde van de 
gelijkenis van detien maagden, waar
onder waren vijf wijze en vijf die 
dwaas genoemd werden, en duide 
lijk bleek uit de antwoorden die 
de kinderen gaven op de hen ge
stelde vragen, dat zij de beteekenis 
wel begrepen hadden van wat hen 
verteld werd. Geve God dat deze 
kinderen mogen opgroeien om helder 
brandende lichtjes te zijn in de 
duisternis rondom hen heen, en dat 
zij, wanneer de Bruidegom zal ko 
men, bereid gevonden zullen worden 
Hem met vreugde tegemoet te gaan 
om dee! te kunnen nemen aan het 
Bruiloftsfeest, gekleed in bruilofts
kleederen, rein gewasschen door 
het Bloed van het Lam. 

Nauwelijks was de kindersarnen
komst afgeloopen of de makkers 
kwamen aan voor de heiligings
samenkomst. In deze samenkomst 
waren-er enkele makkers, die getuig 
den van de lief de en den kracht Gods 
in hun !even ondervonden. Oe kolo 
nel nam als onderwerp het schrijven 
gericht aan de gemeente te Sardis 
(Op~nb_ar~~~- 3_:_1-6) _en wees op _de 

te bezitten dat ons in staat stelt 
om door onze daden aan de wereld 
te toonen dat wij in nauwe ver
binding staan met jezus Christus, 
die het ware Leven is. 

Door vele illustraties en eerwou
dige vergelijkingen, genomen uit h-et 
dagelijksche !even werd deze waar
heid duidelijk verklaard, zoodat 
alien de beteekenis ervan konden -
begrijpen. Ook na deze samenkomst 
smaakten wij de vreugde een aantal 
zielen te zien neerknielen, biddende 
om kracht en genade en zeker we
ten wij dat een werk hier gedaan 
werd voor de eeuwigheid. 

Des avonds om 7 uur hadden wij 
weer een gezegende tijd. Het zin
gen vaF! de liederen, en het ernstig 
gebed om Gods zegen te mogen ont
vangen, alsook de getuigenis~en van 
enkele makkers, dit alles werkte me
de om de harten der aan wezigen te 
bereiden om het woord door den l{o
Jonel gesproken ter harte te nemen. 
De Kolonel behandelde opnieuw 
een heerlijk schriftgedeelte en wees 
er op hoe, trots moeilijkheden som
migen in den ouden tijd tot Jezus 
kwamen om genezing te v111den 
voor de kranken, en die op zulk 
een merkwaardige wijze hun vast 
geloof in Jezus toonden ofschoon 
hun geloof zoo zeer op de proef 
werd gesteld . Maar ook hun g~loof 
werd beloond en zij mochten met 

toe, waarna de 
vaderlijke wijze 
vertelde van Je 
goede mannen e1 
vormen en zeker 
en vrouwen kan \ 
landgenooten voo 
nen. De Heer z1 
van Emmerik en 
onder de javanen 

De Huwelijksii 
Ensign S 

Kapiteine 
te Deventer, 
Uit de Ne 

Feest was het 
in Deventer, daar 
!evens een dier da: 
het meest tot huri 
dragen. Ensign Ser 
officier van Java, 
lande, werd in de 
met Kapiteine Ve 
lijk gestationneen 

Luit. Kolonel Vl 
zoowel van het i 
's middags, als ' 
openbare plechtigl 

Des middags 
woorden van wac: 
ken voor leven 1 

betrokkecen, zoo• 
ren als door farr 
was treffend het 
oude moeder der 
dankbaar te zijn, 1 
haar dochter te m 
het zendingswerk 

De inzegenings 
plaats in het Evar 
dat voor deze l 
afgestaan. l et w; 
meer dan achtho 
onder wie de aa 
heerschte. Wege1 
moesten velen te 
den teruggezonde1 

Het karakter v 
komst was eigen 

, was niet alleen et 
gening maar ook 
menkomst. Hierto 
aanwezigheid va 
officieren uit Ind 
tot einde was de 
al belangstelling e 
een tijdstip, dat a1 
Deventenaren ree• 
werd deze onveq 
komst geeindigd. 

God zegene de 

Zooals altijd het 
het oude wonder 
verteld wordt va 
liefde, die Hem zE 
heeft gebracht < 
rantsoen te geven 
den, werd ook 
een diepen indrul< 
gevoelens van o 
uitgedrukt in het l< 
en met geestdrift 

Liefde groot, zoc 
Die Jezus brn• 

Hij stierf voor m 
Hij is mij al 

Ook in deze Si 
men er vier zielen 

Een treffend oc 
toen wij aan het e 
komst, alien hand a 
opzongen : ,, Ik w 
mijn Ileiland", te1 
ons aanmoedigde 
vereenigd door het 
ses, kinderen God~ 
strijden met een d 
nl. de uitbreiding ' 
rijk, en de verhei 
zus Christus. 

'l'erug zien.de pri~ 
voor de vijf en twit 
llem kwamen en \ 
geningen die ons < 
en wij bidaen dat G 
in rijke mate op . ~ 
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