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EEN STAATSMAN Bl 
DOOR LUIT.-KOLONEL 

O
rie maal daags, lezen wfj, boog Dani~! zijn knie~n voor Gods 

aangezicht. Een vaste regel was het bij hem, die in het oog 
moest loopen van een;: man alsl hij - minister van Staat -

ge:zocht, gel!erd in drukke ambtsbezigheden, maar als God-vreezend man 
lrende hij geen vreeze voor menschen. Dus stopte hij zijn godsdienst 

·et onder stoelen en ban ken, maar, zelfs toen hit wist, dat zijn I even 

tn gevaar wa-s, indien, 
hij ermede voortging, 
liet hij niet na Zijn God 
te aanbidden als te 

voren. Getrouw als altijd 
betrad hij zijn opperka
mer; ,,drie maal daags, 
boog zijn knieen en bad 
en deed belijdenis voor 
zijn God, ganschelijk 
gelijk hij v66r dezen 
gedcian had." 

Dit hadden zijn vij
anden en de vijanden 
van zijn God, verwacbt. 
lmmers op geenerlei 
wijze viel ooit iets aan 
te merken, noch op zijn 
prive- leven, noch op 
zijn doen en laten in 
bet openbaar - hij was 
absoluut smetteloos. 
Dus moest er een 
andere weg gevonden 
word en om hem tot val 
te brengen, hetgeen 
oogenschijnlijk gelukte. 
Maar God hield Zijn 
hand uitgestrekt O\'.er 
Zijn getrouwen dienst
knecht. ,, Tot hiertoe en 
niet verder", heette het, 

u .• Gods bedoeling 
met het toelaten van het 
afschuwelijk com plot 
vervuld was en koning 
Darius, overtuigd van 
de echtheid van Daniels' 
God, en Daniel voor de 
geheele wereld gerecht
vaardigd stond. 

De echtheid van Da
niels godsdienst. Geen 
bloote v.orm, deze, geen 
namaak, geen belijdenis 
terwille van eenig voor

deel of winst of eigen belooning I Daniel diende Zijn God om Zijn Zelfs' 
wille, hij ken de Hem van nabij van een dagel ·jksche gemeenschap 
van vele jaren I De God zijner vaderen was Zijn God geworden, 
omdat hij uit eigen bevinding wist, dat llij en geen ander het kon 
zijn. In zijn dagelijkschen omgang met Hem, den Onzienlijke, daarin 

UITNEMENDHEID. 
B. GUGELMANN. 

is het geheirn te zoeken van bet zoo scboon karakter van Daniel, 
zijn geestelijke kracht, zijn wijsbcid. Onovertreffelijk het getuigenis, 
dat hem gegeven werd door vriend en vijand: ,,een voortreffelijke 
geest was in hem", . ~dewijl hij getrouw was, en 
geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. . . .• . " 
Trouw, beginselvast tot in den dood in den tijd van eenzaamheid en 

verdrukking, nederig in 

voorspoed, edelmoedig 

en onzelfzuchtig, zoe

kende het heil van 

anderen te allen tijd, 

zulke eigenschappen 
komen niet vanzelf, 

worden U niet aange-

waaid, ze moeten 

worden aangekweekt 

met lijdzaamheid en 
Iiefde, gezocht en ver

kregen in ernstig gebed, 

niet zoo nu en dan eens, 

indien gedrongen door 

noodsomstandigheden, 

maar in dagelijks we

derkeerende volharding 

en vastberadenheid, die 

zichzelf weet te over

winnen en die macht 

heeft met God. 

Goed voor degenen, 
die niets te doen hebben, 
voor de vrouwen, die 

rustig thuis kunnen 

zijn, voor ouden van 

dagen, wier taak 

afgeloopen is? Let 

wel, Daniel was geen 

kluizenaar, geen on

practisch droomer - hij 

lcefde en arbeidde 

midden in bet gewoel 

van een gespannen 

wereld, aan de spits der 

regeering, belast met 

zware verantwoorde

lijkheden. En juist 

daarom, juist terwille 

van de groote taak 

die op hem rustte, 
gevoelde hij de behoefte 

om zijn God te zoeken, van Hem · te vragen de wijsbeid en het 
verstand voor de vervulling ervan. Welk een voorbeeld v0or een 
ieder ! En welgelukzalig dat land, dat volk, die gemeenschap, die familie, 
wiens kracht ligt in den verborgen omgang in de binnenkamer met 
den God, Die in het verborgen ziet en in bet openbaar vergeldt 
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VAN DEN LESSE.NAAR 
van den 

CH F-SECRETARIS. 

Audientie. De Gouverneur-Gene
raal was. zoo welwillend, der Terri
toriaal Kommandante, die vergezeld 
was van Luit.-Kolonel Guge1mann, 
openbaar verhoor te verleenen in 
bet Paleis te Weltevreden, in ver
band met onzen Leger des Heils 
arbeid in Ned.-lndie.ZijneExcellentie 
toonde veei belangstelling in het 
werk, dat door ons in deze Gewesten 
.wordt verricht, en Zij gaf in den loop 
van het gesprek blijk, van onze 
versch1ilende takken van arbeid 
wel op de hoogte te zijn. 

Qp reis. Het bezoek aan Poerwo
redjo, Sapoeran en Solo in de afge
loopen maand was, van verschillende 
standpunten bezien, zeer vruchtdra
gend. Overal werd de Territoriaal 
Kommandante met de meeste 
hartelijkheid ontvangen, zoowel 
bij de fam111es, waar zij en Kolonel 
Gugelmann gelogeerd waren, als 
in de Leger - des - Heilskringen 
z lf samenkomsten werden goed 
bez waren zeer gezegend en 
mochten ekroond worden met 
kostbare z1elen. Zoowel de dessapost 
te Sapoeran, alwaar onze arbeid 
zijn aanvang nam, als de groote en 
eigenaardige vors.tenstad Solo, 
maakte op de Kommandante een 
diepen indruk. En niet uit het oog 
te verliezen de geopende deur, om 
het evan ie van jezus Christus 
aan z ovele duizenden te mogen 
verkondigen. 

Van ons Internationaal Hoofd
kwartier te London ontvingen wij 
bericht, dat Kolonel en Mevrouw 
Cunningham en gezin van hun 
verlof naar Zuid-Afrika, behouden 
te Londen zijn aangekomen. Van 
harte hopen wij, dat de tijd, in Zuid
Afrika doorgebracht, hun al.len veel 
goed zal hebben gedaan, en dat de 
gezondheid van den Kolonel hierdoor 
ten zeerste zal zijn gebaat. 

Terug van ve.tlof en versterking. 
Met heel veel genoegen kan ik mede
deelen, dat Adjudante E. Andersson 
en Kapiteine Lauter met het ss. 
,,Johann de Witt" op den 8stenjuli 
Rotterdam hebben verlaten, met be
stemming voor Nederlandsch-lndie. 
Adjudante Andersson heeft een 
welverdiend verlof doorgebracht in 
Europa, terwijl Kapiteine Lauter 
een der Officieren is, die ons ter 
versterking is toebedacht. 

Verder zullen Kommandant en 
Mevrouw Schipper ert Ensign en 
Mevrouw Rosenlund den 5den 
Augustus met de ,,J.P. Coen" ver
trekken en kunnen wij deze makkers 
in de eerste week van September 
D. V., te Priok verwachten. ln ons 
volgend nummer hopen wij meerdere 
aankondigingen te kunnen doen, 
zoowel over Officieren, die van verlof 
terugkeeren, als van nieuwe Offi
cieren, die ons door den Generaal 
zijn toegewezen. 

De z. V. Aanvrage is thans in 
vollen gang, en het verblijdt ons zeer, 
dat al onze Officieren en makkers vol 
opgewektheid aan den arbeid zijn 
getogen, met het vaste besluit, te 
trachten door harden arbeid bet 
gestelde territoriaal doe! wit te 
bere1ken. Reeds zijn eenige giften 
op het Hoofdkwartier te Bandoeng 
ingekomen. Den gevers onzen 
hartelijken dank daarvoor I 

Een der giften ging vergezeld van 
de onderteekening "medemensch" 
met de woorden : "het is niet veel, 
maar uit een onbekend, dankbaar 
hart voor de liefde, in het Heilsleger 
ondervonden." 

Wij hopen, dat nog vele zulke 
bijdragen mogen volgen, en dat 
andermaal, waar wij onze deuren 
ontsluiten voor zoovele hulpbe
hoevenden en noodlijdenden van 
allerlei gezindten en klassen, onze 
Officieren bij hun bezoeken ~en 
geopende deur vinden en een mtlde 
bijdrage zullen ontvangen, om dezen 
heilzamen arbeid te kunnen 
voortzetten. 
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EEN PAAR GEZEGENDE DAGEN MET 
DE TERRITORIAAL KOMMANDANTE. 

W 
ij reden in twee van die 

vlugge, inlandsahe kar
retjes naar het station 
in Poerworedjo, de beide 

Kolonels voorop, de Chef-Secretaris 
en Kapiteine Englund in het tweede, 
niet zonder een beklemmend 
gevoel van hoe wij het er zouden 
afbrengen - ze kunnen soms zoo 
woest rijden-de inlandsche wagen
bestuurders ! Wij wisten toen nog 
niet, wat een der koetsiers gezegd 
had tegen Kapiteine Englund. Oat 
hij gevoelde voorzichtig te moeten 
rijden met de menschen van de 
Bala Keslamatan, immers men
schen die ,,vrede brengen". 

Hoe gelukkig gevoelden wij ons 
te mogen behooren tot deze vrede
boden ! En hoe zeer verlangt ons 
hart dat toch overal, te stad of te 
Jande, onze voetstappen lichtende 
sporen van vrede en zonneschijn 
mogen achterlaten ; dat we ons 
allen waardig toonen onzen mooien 
naam ! 

Ja, voorzeker waren het sporen 
van licht en vrede, die de Kolonel, 
ook op de zooeven volbrachte reis, 
heeft mogen achterlaten. 

In Poerworedjo ! In de zoo 
gezegende samenkomsten in de 
karnpong, in de Kerk, op den pasar, 

volgenden avond, toen de makkers 
zoo heerlijk getuigden van het 
heil, hun wedervaren, en wanneer 
ook sommigen der bekeerlingen 
des vorigen avonds in stamele 
bewoordingen uiting gaven aan de 
blijdschap hunner ziel. Hoe liefelijk 
klor.k het woord van den ouden 
javaan in onze ooren: ,,lk weet nu 
dat jezus alleen de zonde kan 
vergeven" .... _ . . . Ja, is er 
vreugde als de ervaring van zonden 
vergiffenis? En toch ook de vreugde 
van eene ziel te winnen voor 
onzen Heiland, kan niet worden 
naverteld, ze moet ervaren worden. 

Diep getroffen werden we door 
de toewijding en den trouw der 
makkers ! Overal, in de zeven 
samenkomsten die we hielden, 
stonden zij ons trouw ter zijde en 
de ijver in den arbeid zegende 
onze ziel. Warmen dank zijn wij 
verschuldigd aan onze .dappere 
Sergeante die ons, volgens de 
opinie van Os. Netelenbos, zoo goed 
vertaalde en altijd weer klaar stond 
voor dezen dienst, en ook aan de 
Sergeant-Majoor, die als een gene
raal haar troepen bestuurde, maar 
daarbij met zcioveel liefde en tact, 
dat het onze harten goed deed 0111 
het bij te wonen. 

Sapoeran in het berggebied, 
werd met bijzondere belangstelling 

boehuis, in eigen mooien siertuin, 
met aan den achterkant een vroo
~ijk kabbelend bergriviertje. Hier 
ts Kapitein Sariman met z'n vrouw 
gestationneerd, al een viertal jaren. 
Eigenaardig greep het ons aanl 
toen wij de woning binnentraden, 
E!1 hebben heusch onze pioniers 
h1er gewo?nd en gearbeid, toen zij 
zooveel ]aren geleden op Java 
landden 7 En vol eerbied keken 
wij naar die vertrekken naar die 
muren, die als 't ware' zooveel 
meegemaakt hebben. Het was alsof 
we heiligen grond betraden'! Een 
a~rntal oud-gedienden kwam ons 
groeten en wist te vertellen van 
die eerste tijden, zoo heerlijk in 
hunne herinnering ! 

Een blijde, opgewekte en toch 
tegelijk diep-ernstige samenkomst 
had plaats op den openbaren weg 
vlak bij de Officierswoning. ' 

Een menigte mannen en vrouwen 
van alle leeftijden, de lieve 
kinderen, als altijd, in het eerste 
gelid, omringden ons en luisterden 
zeer aandachtig. En ze werden 
zoo stil, toen de Kolonel de drie 
kindertjes van de Kapiteins ender 
de war.perencle Leger-vlag den 
Heer WIJdrfo~. Zoo vriendschappelijk 
scheidden de menschen van ons - en 
wij, wij had den wel will en bli{ ven 
0 Kapiteins. Sariman, welk ee~ 
open deur hgt voor UI 

\ HET EERSTE HOOFDKWARTIER VAN HET LEGER DES HEILS IN SAPOERJ\N. J 
-===================Li · 

in de gevangenis, en in het 
ziekenhuis, waar de boodschap 
van vrede werd gebracht, maar 
ook het zwaard, als gewezen moest 
worden op de hatelijkheid der zonde 
en haar funeste gevolgen. 

Dan die liefelijke Zondagavond 
samenkomst op de voorgalerij van 
het Officierskwartier, toen vijf 
zielen zoo eenvoudig en ernstig den 
Heiland zochten, en de intieme 
soldaten samenkomst op den da~rop 

door ons bezocht ! Was ons niet 
verteld, dat dit de eerste ·post was 
door het Leger, met name de beminde 
Kolonel Brouwer en zijn wapen
bro~der, broeder van Ernmerik, een 
28 1aar geleden geopend ? 

Vol verwachting togen wij er 
heen, door het mooi, groen land" 
schap van sawah 's en trooischen 
plantengroei - hoe mooi is toch ons 
lndie ! - totdat wij halt maakten 
voor een allerliefst gelegen barn-

Bidt, en u zal gegeven worden; zoektt en gij 

zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. 

Want een iegelijk, die bidt~ die ontvangt; en 

die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal 

opengedaan worden. 

Mattheus 7 7 en 8. 

Sol_o. qe volgende dag vond 
ons m die gro<?te stad, de derde 
van J a val !wee It eve samenkomsten 
hadden h1er plaats! Het treft mij 
telkt:ns. weer, hoe aandachtig en 
eerb1ed1g _het publiek hier op Java 
steeds . lu1stert naar de boodschap 
~es hell.s. En telkcns weer wensch 
1k, dat 1k veel vroeger had mogen 
~omen, omda_t de oogst 200 groot 
1s en c.~e arbetders zoo weinigl 

Moox klonk het lied door de 
!11akkers ons ~oegezong~n. evenal 
~n Poerwored10. Kapitein Tanihatu 
ts nog slechts korten tijd in Solo, 
maar heeft de zaken flink in handen 

.. Guile g?~tvrijheid was trns deel 
bx1 de _families van Ds. N. te Poer 
wore~10 _en Dr. v. A. te Solo, waar 
voor 10111gen dank! 

A.B.G. 
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Wijleo. Ensigne S. Istad. 

Van het Internationaal Hoofd
kw artier te Londen ontving de 
Teritoriaal Kommandante een 
schrijven, waarin haar bet volgende 
betreffende de teraarde bestelling en 
den gedenkdienst van onze tot 
,Heerlijkheid bevorderde makker 
.werd medegedeeld. 

,,De begrafenis was een bijzondere 
gebeurtenis. De meest diepe 
belangstelling werd betoond door 
de inwoners van Aalesund; in de 
straten stond een zwijgende 
menigte, die den weg tot aan het 
.Jcerkhof afzette. 

Stafkapitein LfJw.0., de Doivisiej.L. 
Secretaris, die de Ensigne vanaf 
den tijd toen zij Heilssoldaat was, 
gekend had, leidde den begrafenis
dienst en sprak woorden van 
waardeering over de heengegane 
makker, daarbij haar uitnemende 
karaktereigenschappen en haar 
1.even van toewijding herdenkende. 
Haar korps was vertegenwoordigd 
door den Korps Sergeant Majoor, 
,bet Slumwerk door de Slum-Officier, 
Ensigne Bleken, en Uw deelnemende 
'boodschap aan de ouders, zoomede 
Uw woorden voor de begrafenis, 
werden door onzen Vertegenwoor
diger overgebracht. 

De Domine van de Staatskerk, 
Rev. jensenius, die zelf ook op bet 
:Zendingsveld gearbeid had, hield 
een zeer gevoelvolle toespraak aan 
de groeve. ZWEerw. gaf op de 
meest hartel1jke wijz~,. uitdrukking 
van dank voor iederen liefdedienst, 
door haar verricht, en voor ieder 

• woord door haar over jezus gespro
ken tot de menschen in het h:ei
denland. 

In den Gedenkdien,st, welke des 
avonds in de Leger des Heilszaal 
werd gehouden, bracht de vader 
van de Ensigne dank aan God, dat 
Hij het hem vergund had, zijo dochter 
te geven voor den Zendingsdienst. 
Ook dankte de vader God voor de 
wetenschap, dat Hij haar ,,thuis' 
gehaald had om voor altijd met 
Hem te zijn. Vijf zielen knieldien in 
dezen di-enst aan de Zondaarsbank 
neer. 

De Iaatst verstaanbare woorden, 
welke onze heengegane makker 
gesproken heeft waren: Het Ieven is 
rnii Christ us, het ster ven mij gewin." 

Eerste zandbak voor Javaan
sche kinderen in het Ooglijders 

hospitaal te Sem rang. 

Onder: onze oogpatit:nten in het 
Hospitaal hebben wij ook een aantal 
kinderen. Velen hunner zijn van onze 
bedelaarskolonie te Boegangan. 
Majoor Dr. Morrison b-ezocht de 
kolonie, onderzocht de oogen der 
kinderen en constateerde, dat er 
vijftien onder hen waren, die 
onmiddelli]k voor de oogen behan
deld moesten warden en zoo 
kw amen zij in het Ooglijder.shospi
taal. Verder zijn er de k111deren 
van onze lnlandsche helpers, zoodat 
onze Jongelieden samenkomd. d~s 
Zondagsmorgens ·--0r een twrnt1g 
a vijf en twintig kinderen bezocht 
wordt. 

Vanaf het eerste oogenblik, dat 
deze kinderen zag, kw~.m de 

gedachte tot mij, lloe heeritJk het 
zou zijn, indien wij een ,,Zandbak'' 
had)ien, en toen dan ook Ensign en 
Mevrouw Pearce naar het Hospitaal 
kw amen, vonden wij dat zij hiervoor 
de rechte menschen' zoude11 zijn, en 
wij werden hierin niet teleurgesteld. 
De Ensign maakte een grooten bak, 
Oo~tersche tafreelen werden ge
schi lderd voor achtergrond, en me! 
de hulp van Mevrouw Pearce en 
Lillian Morrison werden Oostersche 
huisj~s gemaakt, de Eijbelsche 
plaat1es bescbilderd, miniatuur 
palmboornen gemaakt en ten slotte 
een hoeveelheid zand !ehaald. 

De eerste Jes was over het 
K11,deke jezus, met Zijn Ouders 
naar den tempel gaande. Nooit heb 
ik meer moeite gezien van de 
zijde der J. L. Werkers, om deze 
voorstelling zoo duidelijk mogelijk 
te doen zijn, maar ook nooit zag 
ik meer belangstelling van de zijde 
der kinderen, zoodat de Ensign en 
zijn vrouw ruimschoots voor hu11 
moeite werden beloond. 

Vervolg pag. 4 kol. 4. 

S T R IJ D K R E E T 

Het droevig vliegongeluk met zijn drie slachtoffers heeft wel heel Indie 
met ontroering vervuld. Hoe is ons hart ook uitgegaan in diep rnede
voelen en medelijden tot hen, die nu eenzaam de geliefden betreuren: 
de oude m :><!der in Amerika; de lief de voile gade, zoo plotseling in 
weduwe veranderd te Weltevreden · de anderen in verre Ianden van 
wie wij niet we ten dan dit : zoo zij hebben liefgebad, moeten zij_ nu ook 
smart kennen, Mo5en de vertroostingen :Gods bun aller dee! z11n ! 

• • ! ~ 

Zoo jong, in de kracht des !evens weggeroepen ! Zal het niet ee_n 
,,Bereid uw huis, want gij moet sterven" zijn voor ons, die nog in d1t 
!even acbterbleven 7 Of- in het marktgewoel der wereld ~n plotselin& 
opschrikken, een ontwaren van cen andere wereld, aan w1er grens WiJ 
immer vertoeven, een oogenblik stilstaan, een elkander verbaasd aan
zien . . . . om dan toe te laten, dat de nevelen dezer aarde weer 
het oog omfloersen, den weg vervolgende 5 zonder eigenlijk te weten, 
waarheen 7 

Ik las dezer dagen eenige schoone versregelen uit een boekje getiteld: 
,,Een weinig balsem." Zij zijn voor ons, die bier nog op aarde zijn. 

Wat meerder tijd voor 't staren in de vert' 
Om na te gaan, wat van ons leven werd ; 
Om 't beeld te zien van wie zijn voorgegaan 
En 't ongeziene beter te verstaan. 
Zoo drijft ons scheepje zachtkens naar de kust 
En maken w' ons gereed voor d' eeuwige rust. 

Nu nag wat vreugde en nog wat verdriet; 
Dan zijn w'aan de eindpaal en-wij wisten 't niet ! 
Het boek gaat dicht, het "Amen" wordt gezegd, 
Dan worden wij bij d'onzen neergelegd, 
Terwijl de nachtwind over 't kerkbof ruischt: 
,, Hij leeft, want Christus heeft zijn pad gekruist." 

ja, zoo is het. De dood is geworden de poort tot het leven voor 
alien, wie Christus ontmoeten, den eeuwig Levende, Die zonden en 
smarten der menschhei.d beiden droeg. Wie dus ruste zoekt, zoeke ze 
bij Hem alleen I En wie Hem vond1 die gaat getroost naar het graf. 

Lang had bij de samenkomsten bezocht, een ernstig uitziend, 
netgekleed Javaan, dan in de kampong, dim op de voorgalerij van bet 
Officierskwartier. Langzaam drong het licht door. Toen kwam bet 
oogenblik van beslist komen tot Christus, van voile overgave :=ian .Hem en 
het voile licht brak in zijn ziel door. Zij klonken als muz1ek m onze 
ooren die woorden van zekerheid, die daarna van zijn lippen kwamen: 
Nu ~eet ik, dat jezus Christus alleen de zonden vergeeft." Uit de 

duisternis tot het licht I Christus had ook zijn pad gekruist. Ziehier 
een geloofsgetuige uit de 20ste eeuw in Midden-Java. Anderen ho?rden 
wij roemen in dienzelfden Naam. Zij waren eigenl~jk afstammehngen 
van Afrika's zonen, naar deze streken overgeplaatst 1aren her. Op hun 
donkere aangezichten ligt het zachte licht van Gods vr.ede. Zij z.egenen 
waar zij komen. Zij wijzen den weg tot God al~ shlle, n~denge ge
zanten; in ziekenhuis en gevangenis gaan zij rust1g in en mt met. hun 
,,schat in aarden vaten". Onbekend hun namen, zonder glans of lmster. 

,, Niet vele machtigen, niet vele edelen'' onder de volgelingen van 
Christus. Neen niet vele maar zij zijn er ook te vinden. Ik noem u 
den naam van ~en geloofs'getuige uit de 17de eeuw, Louise Henriette 
van Brandenburg, geboren Prioses van Oranje, een kleindochter 
van Willem den Zwijger, dochter van ~rederik Hendrik en Amalia van 
Solms. Rijk, schoon, begaafd, adelll]k yan V:?orkomen z~owel als 
gemoed, muntte zij vooral uit door ware, 1nner1J1ke vroomhe1d. Toen 
de gedachten aan den dood. dezer dagen zoo werden opgewekt, moest 
ik den nieuwen gezangbundel nog eens opslaan. Daar st at haar on
sterfelijke lied: ,,jesu, meine Zuversicht", in het Holland -:h ver~aald 
door Ter Haar. Het is de jubel van een overwinnend g oof, ~1e er 
ons uit tegenklinkt. Hoe verkwikkend zijn deze woorden, als fnssche 
wateren in een dor land! Ziehier een paar coupletten tot slot. 

• 

0, mijn ziel~ -<>es verheugd, 
Leg op jezu w u neder. 
Klop en beef hart, van vreugd ; 
Sterf ik,- Ch s wekt mij weder-
Als ik op 't bazuingeschal 
Zalig eens ontwaken zal. 

Vrij moogt gij aan dood en graf 
Vroolijk uw triomf vertellen, 
Dan schudt gij uw kluisters af, 
Zult g' uw Heiland tegensnellen 
En wat stof geeft tot geween 
Onder uwen voet vertreen. 

De uwe om te dienen : 
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lnternationaal Legernieuws. 

Generaal en Mevrouw Booth 
hebben in Newcastle on Tyne 
onlangs ,, Twee dagen met God" 
geleid. Deze twee dagen kenmerkten 
zich door een machtige uitstorting 
van den Heiligen Geest, terwijl 
geestelijke overwinningen behaald 
werden. Groote scharen woonden 
de samenkomsten bij. Met diepen 
ernst sprak de Generaal den aan
wezigen toe en bepaalde zijn gehoor 
op hetgeen God doen wil voor 
alien, die zichzelf geheel aan Hem 
geven. Ook de toespraken van 
Mevrouw Booth waren gezegend. 

In Korea is een gestadige voor
uitgang van bet Leger des Heilswerk 
te bespeuren. De laatste veldtocht, 
welke de Territoriaal Kommandant 
en Mevrouw Stevens leidden, was 
zeer gezegend. Een groat aantal 
ziclen werd gered, terwijl scharen 
volks de samenkomsten bijwoonden, 
aan wie de boodschap des Evangelies 
gebracht werd. 

De Territoriaal Kommandant van 
Noord China, Commissioner Pearce, 
zegt dat de Leger des Heilsarbeid, 
trots de moeilijkheden, gestadig 
vooruit gaat. De Commissioner 
meldde, dat het een klein maar 
sprekend bewijs was van den invloed, 
dien het Leger des Heils uitoefent; 
dat door drie Militaire Autoriteiten 
aan Adjudante Paddow in Pao Ting 
Fu gevraagd werd, of zij hun echt
genooten wilde bezoeken en troosten 
gedurende hun afwezigheid. De 
Adjudante en Kapitein Edwards 
hadden dapper besloten gedurende 
de onlusten in Pao Ting Fu te 
blijven en de Commissioner schreef, 
dat hij veronderstelde, dat zij de 
eenige Europeanen waren, die 
in de stad achtergebleven waren. 

In een groo1e openbare samen
komst in Bern (Zwitserland) werden 
onlangs 46 kadetten tot Officier 
bevorderd. Onder dezen was ook 
rrieda de Groot, de dochter van 
Commissioner en Mevrouw de Groot, 
en Kadet Eva Junet, wier moeder 
in de eerste tlagen van het Leger 
des Heils in Zwitserland. assisteerde 
bij de opening van vele korpsen in 
dat land en Italie. 

Ongeveer vier jaar geleden begon
nen Adjudante en Mevrouw Tiner, 
Sec tie Officieren voor Cuba, het werk 
op <lat eiland. Het Leger des Heils 
was in het geheei niet bekend 
onder de Cubanen. 

De uniform was geheel vreemd 
voor de bevolk!ng en dikwijls 
gebeurde het, dat de politie de 
Adjudants op hun reizen aanhield 
en naar het politiebureau bracht, 
omdat zij voor spionnen aangezien 
werden 

Gedurende een openluchtsamen
komst in Guantanie, een klein 
stadje in het zurden, riep een vrouw 
uit, die bet zingen der lieder~!1 
hoorde: ,,dat is het oucte Leger , 
en verklaarde toen, dat zij gedurende 
zeventien jaren gebeden had, dat 
God het Leger des Heils naar Cuba 
zou zenden. 

In Chapara Oriente verlangden 
de heilssoldaten z66 naar de Leger 
des Heilsvlag, dat zij niet konden 
wachten, totdat deze uit Engeland 
kwam; zij maakten er zelf een en 
waren daar erg trotsch op. 

Op terugweg van mijn bez~ek 
aan een plantage, zeide de Ad]u
dant ontmoette ik een bejaard ht'er 
van 'Jamaica afkomstig, ~ie _mij 
dringend verzocht, of er n1et 1ets 
gedaan kon worden voor de bewo
ners van de plaats waar __ hij . nu 
woonde, Bartle genaamd. H_IJ ze1de; 
"Er is wel een Kerk, maar 01emand, 
die ons voor kan gaan. Korn en 
help ons en ga mede. De Adjudant 
ging mede en vond in e:enoemde 
plaats een aantal Ameri~anen. en 
Canadeezen die hem financ1eet 
flink hielpe

1

n, zoodat onmiddellijk 
een korps daar geopend kon warden. 

Gedurende het verblijf van de 
Adjudants zijn honderden zielen 
bekeerd geworden. De samenkom
sten warden gehouden in het 
Spaansch, Fransch, Engelsch . en 
Hindustansch. De Leger des He1ls
liederen klinken thans over de 
bergen en door de dalen, op de 
plantages, in steden en dorpen. 
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HOE GOD 

D aar ik heb ondervonden, 

dat God niet slechts 

' ' onze gebeden. waar 
bet geestelijke zaken betreft, wil 
verhooren, maar ook die, welke 
betrekking hebben op de dagelijk
sche dingen, wil ik enkele 
gevallen hiervan vertellen, opdat 
ze voor U, mijn Zusters en 
Broeders, een aansporing mogen 
zijn tot bet gebed. En hoewel 
betgeen ik vertellen ga. voor anderen 
misschien van minder groot belang 
zal zijn, toch hebben de voorvallen 
voor mij de grootste beteekenis." 
Zoo sprak Luitenant P., kort geleden 
in ee samenkomst. 

,, Toen ik nog een jongen was 
op KedOflg Pani, werd ik eens door 
mijn Officier naar Semarang gezon
den, om de post te halen. Onder 
de brieven was een ,,aangeteekend" 
tuk, waarvoor ik bijzondere in

structies gekregen had, om daarmede 
toch vooral zeer voorzichtig te zijn. 
Den berg van Djarakab beklimmende 
zag ik1 tot mijn spijt dikke zwarte 
wolken de lucht bedekken. Het 
begon te onweeren en te lichten, 
en voor mij uit zag ik den regen 
reeds neervallen. Daar ik niets had 
om mijn brieven te beschermen, 
vroeg ik mij af, wat ik zou kunhen 
doen. Ik zag, dat het in de verte 
zoo bevig regende, dat ik in een 
paar minuten door en door nat 
zou zijn en iedere stap bracht mij 
dichter tot de plaats, waar het reeds 
moest regenen. Wat moet ik tocb 
doen", vroeg ik mijzelf af, en toe·n 
kwam plotseling de gedachte in 
mij: .. Ga erover bidden." ,,0, 
Heer", bad ik, ,,help mij, laat den 
regen ophouden." Toen kwam er 
plotseling een hevige wind achter 
mij opzetten, die denregen wegdreef. 
Ik kreeg slecbts een paar druppels, 
die mij in het geheel niet binderden. 
Het was inderdaad de vervulling 
van Zijn belofte. Hij deed bet 
voor mij." 

,,Ik keerde terug van Paloe (24 

mijlen van Kalawara) in het heetst 
van den dag. Mijn keel, tong en 
lippen waren zeer droog, en toen 
ik Kali Woensoe naderde, voelde 
ik dat ik niet verder kon gaan, 
voordat ik iets gedronken zou 
hebben. Toen ik het water in de kali 
zag, kwam er zoo'n verzoeking tot 
mij, om ervan te drinken. maar 
denkende aan alles wat de stroom 
meevoerde, vreesde ik voor de 
gevofgen. lk ging langzaam verder, 
den berg op, maar gevoelde bij 
iederen stap, dat mijn kracbten 
minder werden. Toen kwam de 
gedachte tot mij: ,,Bid over deze 
zaak". Ik deed het, bad God om 
mij Jafenis te schenken, omdat ik 

niet verder kon. Toen ik opstond 
en mijn weg vervolgde, zag ik op 

S T R IJ D K R E E T 

GEBEDEN VERHOORT. 
.zoo gij iets begeeren zult in Mijnen 

Naam, Ik zal bet doen." Joh: ·14 : 14. 

korten afstand van mij verwijderd, ,,Neem dien, God heeft U dien 
een man met jonge klappers aanko- gegeven". 
men, die mij gaarne op mijn verzoek 
een gaf en ik nam dien aan, als uit 
de band van den Gever van alle 
goede gaven, leschte mijn dorst en 
kreeg kracht om mijn weg te 
vervol~en. 

Deze drie voorvallen zijn verteld 
tot eer van God en met de bede, 
dat anderen erdoor aangemoedigd 
mogen worden om al bun zaken 
tot God te brengen in bet gebed 

M. Thomson. 
Bij een andere gelegenheid had 

, ' 
ik dezelfde reis te maken. Er was 
reeds dagen lang geen regen 

--- ..... .......... . .. ..... ~ .... --,--... -'-.. - ........ _ ................. ,,.. .......... ..._ ..... _,., . ....,_-.... _____ .._~ 

ONZE LEGERVLAG .. 
Daar is eene vlag over de aard welbekend, 

· Bemind bij een menigte volken, 
Wier kleuren niet spreken van macht en geweld, 

Maar beteren zin vertolken. 
Die vlag, bekend aan 't verste strand, 

Ge~erd alom ter zee, te land, 
't Is onze lieve Legervlag. 

Waarvan zij dan spreken, de kleuren dier vlag? 
Oat willen wij U nu verklaren. 
Het Rood spreekt van liefde, die God had voor ons, 
Die jezus kwam openbaren. 

Het is de kleur van 't kostbaar Bloed, 
Oat voor den snoodste zelfs voldoet. 
Het Rood van onze Legervlag. 

Het Geel in het midden der vlag spreekt van 't ticht 
Des Geestes, door God ons gegeven ; 

Het Iicht, waar bet duister der zonde voor zwicht, 
Oat satan en hel doet beven 

Van leiding door den Heiligen Geest, 
Waardoor wij volgen, onbevreesd, 
Spreekt ons de ster der Legervlag l 

EA ziet gij die_n rand van het zuiverste Blauw, 
Waardoor onze vlag is omgeven? 

Die kleur spreekt van heiligheid en van trouw, 
Van reinheid in hart en in !even. 

Als 't voorrecht van elk kind van God. 
Rein van de zonde, heerlijk lot I 

Daarvan spreekt 't Blauw der Legervlag. 

Komt, scharen wij ons dan vereend om de Viag 
Van 't Leger, dat God deed verrijzen, 

Om arme verloornen bij nacht en bij dag 
Op 't kruis des behouds re wijzen. 

Komt, wijden wij ons dan opnieuw aan den Heer 
Om voort te strijden tot Zijn eer, 
Getrouw aan onze Legervlag l 

A. C. B. 

1 AUGUSTUS 1922 

DE ZANDBAK. 

Vervolg van pag. 3 kol. 1~ 

Een Zondag werd de geschiedenis 
van de Bruiloft te Kana behandeld. 
Toen de handeling kwam, dat bet 
water in wijn veranderd moest 
warden, haalde Lillian wat water 
van de bron; dit werd in glazen 
gedaan. waarin een beetje potascb 
was, waardoor bet water onmiddel
lijk rood werd. Dit was voor de 
kinderen een even groot wonder 
als in de dagen van den Heer Jezu5> 
voor de menschen, toen Hij bet water 
in wijn veranderde. De Inlandsche 
Kapitein, die het Maleisch in 
Javaansch vertaalde, was even 
verwonderd als de kinderen. 

De kleinen geven zeer goede 
antwoorden op de verschillende 
vragen, die wij hun stellen, en wij 
gelooven. dat wij hun niet alleen 
de Bijbelsche Geschiedenis leeren,. 
maar ook dat de kinderen den Heer 
jezus zullen leeren liefhebben. 

Verleden week Zondag, toen twee 
en dertig kinderen aanwezig waren, 
behandelden wij het onderwerp :: 
,,De merkwaardige vischvangst", 
en de Zandbak had een daarmede 
in ovueerw:;.temming gebracbten 
achtergrond. Door poppen en boot
jes en een denkbeeldige zee, 
kregen de kinderen een voorstelling 
van de wonderbare vangst, door 
de gehoorzaamheid van Simon 
Petrus aan het bevel des Heeren: 

·t te ,,de netten in de zee u1 
werpen". ht 

En ats wij de onverdeelde aandac 
der kinderen zagen dan waren 
wij ervan verzekerd, dat een va~ 
de beste wegen naar het kinderhar 
is door de oogen. Tot hen tespreken 

' erp· en het besproken bijbelonderw .. k 
daarbij tezelfder tijd aanschouwehJ 
voor te stellen dat doet het behan
delde in de g~dachten der kinderen 
voortleven niet voor een dag, ma3:~ 

' wg gedurende vele dagen en naar 
hopen voor eeuwig. d 

Het 'nieuws betreffende den Zan_ ~ 
bak heeft de kampong bere1k 
en velen der kinderen hebben bet 

d ·t nderbare gewaagd om 1 wo 
, . D lwassenen schouwspel te z1en. e vo 1 staan zelfs voor de vensters, en a & 

d en sch en wij slechts meer ere m 
hadden, die de taal machtig wa~e~~ 
dan zouden wij wel twee of r 
zandbakken kunnen gebruiken· 

Sylvia Morrison· 

gevallen, de hitte was onhoudbaar 

en de stof op den weg maakte, dat 
LEGlR DES HEILS HAHOELSBEPARTEMEHT, JAVASTRAAT 16, BANOOENG~ . 

mijn dorst bijna onhoudbaar 
werd. In de vcrte zag ik mannen met 
klappers en ik gevoelde nu, dat 
aan mijn Jijden een einde was 
gekomen. Maar toen ik om wat 
klapperwater vroeg om mijn dorst 
te stillen, kreeg ik een afwijzend 
antwoord en zeide een der 
mannen mij: ,,wij zijn in dienst 
van iemand anders, zoodat deze 
klappers niet aan ons toebehooren.'' 

Vergeefs pleitte ik. Toen knielde 
ik neer aan den weg en bad en hoe 
wonderbaar hielp de Heer ook nu. 
Een klapper viel vlak bij mij neer, 
en toen zeide een der mannen : 

Zoo juist ontvangeo : 
Baas Abboth 
Brieven van de~ Gen~ra~l I 
Bneven van den Ueneraal II 
Catherine Booth 

k 
Uods handschrift o.nd~r ·de· aa.rd~ 

Voor inderen: 

Muziek: 

Arabella's onzichtbare kctenen (gecartonneerd) 
(gebonden) 

I l~ils-_ en Strijdzangen dee! X (gebonden) 
Salvation Music 

Werk onder Jonge Lieden :· • · · 

grodote Bijb_elsche platen per serie 12 stuks 
r ~ oefen10gen . . . 

Internat~onal Demonstration; · · · · · 
l~ternattonal Musical Drills 
L1ederenboek 

In voorraad: · · 

l a. f 1.25 

f 2.-
2.50 

" 
f 3.75 

3,,....., ,, 

TIF:N DUIZEND TEKSTEN !! ! 
op cart~~i~ op gl~s.~n op ~out, in honderd vcrschillende bewoordingen. 

Jzen bill 1Jk l U1tvoering prachtig ! Vraagt prijslij t ! 
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