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UIT DEN DOOD TOT HET LEVEN. 
DE B·O ODSC HAP VAN HET PAASCHFEEST 

DOOR DEN GENERAAL. 
jezus Christus Jeeft; maar 

ook anderen en andere dingen 
zullen !even I Dat is, wat het 
Paaschfeest ons zegt. Ik geloof 
het. Gelooft gij het? 

Doode zielen kunnen ., 
leven. Onverschillig hvelang 
zij dood geweest zijn
hoe koud en krachteloos zij 
ook tegenover God en goed
beid mogen zijn, of hoe 
weinig zij ooit geweten hebben 
omtrent het waarachtige !even 
en zijn kracht - zij kunnen 
le.ven. 

Doode lichamen kunnen 
leven. Er ~al een:, een 
opstanding zijn van al de 
dooden door de macht van 
Jezus Christus. Sornmigen 
zullen opstaan ter verdoe
menis, anderen zullen opstaan 
ten eeuwigen !even. De dooden 
zullen opgewekt worden. De 
graven Zl:ll!en zich openen. De 
zee zal haar dooden weer
geven. Al de gehe ime plaatsen 
waar menschen begraven zijn 
zullen bekend worden, en de 
kerkhoven e11 andere begraaf
plaatsen, de slagvelden en 
tallooze andere plaatsen, waar 
de aarde dooden bedekt en 
verbergt, zullen de dooden 
teruggeven. Zij zullen leven. 
Er zullen geen uitzonderingen 
zijn. Niet een enkele zal er 
vergeten of over 't hoofd 
gezien worden. De goeden 
en de slechten van alle tijden 
en uit alle volkeren, uit alle 
ze~en en Janden, de dooden 
zut tn andermaal tot het leven 
komen zij zullen naar voren 
treder.. om geoordeeld te 
worden. 

Doode zondeo zullen leven. 
Booze daden sinds Jang vergeten, 
en begraven in vergeteJheid, 
komen ons weer voor oogen te 
staan. De dood zal ze uit hun 
graven te voorschijn brengen. Men 
heeft niet met de zonde afgedaan, 
als men haar bedreven heeft. Zij 
verschijnt andermaal op 's !evens. 
tooneel, ontwaakt uit haar slui
mering, treedt dan naar voren en 
eischt een oordeel. Want zoo wat 
de mensch zaait, dat zal hij oak 
maaien. 

ttet goede, dat de men-
schen doen zal weer leven. 
Het wordt dikwijls begraven 

met hun stoffelijk overschot en 
vergeten I Het !even gaat zoo snel -
de ti.id is zoo'n sterke stroom, dat 
zij alles meevoert ·- zoodat de beste 
daden, verricht door de beste 
menschen, spoedig verzinkeri in de 
graven van het verleden, en bedekt 
warden met het stof der eeuwen. 
Maar die daden zullen weer opstaan I 

Elk daarvan zal uit de donkere 
kamers der geschiedenis te voor
schijn komen, levend en bestraald 
met bet licht van God, en gereed om 
beloond te worden. Al de verlangens 
van reine harten, al de daden van 
onzelfzuChtige Iiefde, al· de opoffe
ringen, die toegewijde zielen zich 

getroosten, die allen, aJien, -
groot of klein - zij zullen ander
maal leven en bloeien. 

Doode hoop kan leven d word en. 
Hoeveel edele, reine verlangens 
en hoeveel blijde hoop op goedheid 
en geluk zijn meegesleurd door 
verzoeking en trouweloosheid en 
zonde I Hoe geheel anders is 
het verloop van vele levens dan 
de hoop, die men als kind en 
als jong mensch gekoesterd heeft. 
Hoezeer verschillen veler erva~ 

ringen op godsdienstig gebied met 
die hoop op overwinning en 
vrede, die zij aanvankelijk koes• 
terden I Hoe geheel anders zal 

het sterfbed zijn, dan men 
zich in zijn jeugd vol blijde 
hoop had voorgesteld. Welnu, 
heel veel van deze tevergeefs 
gekoesterde en doode hoop 
kan levend worden, om
dat Christus Jeeft. De "kracht 
Zijner opstanding" kan !even 
en kracht teruggeven aan 
deze begraven schatten van 
hetverleden.jezus is degroote 
Hersteller. Hij kan ze te voor
schijp roepen, ze weer doen 
groeien en ze kronen met zege
ningen, die nimmer zuilen 
vergaan. 

De Liefde tot God en 
goe dheid, die nu in zoo 
menige ziel den doodslaap 
sluimert, kan weeropgewekt 
word en. 

De liefde voor bet recht,
de liefde voor wat waar en rein 
is, en de liefde tot bet gehed, 
de lief de. tot het doen van Gods 
Wil, de liefde, die ons naar 
Gods welbehagen doet vra
gen, - dat alles kan Ievend 
gemaakt warden hoewel 
het nu dood en machteloos 
Jigt. Toen Jezus zeide: ,, Ik 
ben de Opstanding en het 
Leven" bedoelde Hij niet al
leen, dat Hij zelf uit den dood 
zou opstaan, maar dat Hij ook 
Zijn opstanding tot de men
schen zou brengen, en zijn 
!even en lief de zou geven om 
hun !even en liefde op te 
wekken. 

ja, mijn waarde vriend, aan 
U, wiens liefde op dit Paasch
feest verkoeld en Jevenloos is, 
wenscht Hij de kracht Zijner 
opstanding te toonen. 

Zegt gij misschien, dat het 
een wonder zou zijn, als al 
die dierbare dingen uit bet 
verre verleden in U tot nieuw 

leven zouden ontwaken? 
Welnu, verrijzenissen zijn altijd 

wonderen. Dat is Gods wijze van 
doen ! 

Hij houdt er van. wonderen te 
doen I Hij schept er behagen in te 
doen, wat de werelden van zonde 
en he! onmogelijk achten. 

0, geloof het ! De dooden zullen 
Jeven. De winter, die alles in Uw 
ziel deed verstijven, zal worden 
uitgedreven. De wildernis zal zich 
verheugen en de woestijn zal 
bloeien als een roos. Hij zal dat 
maken; Ffij, Die de Opstanding en 
het !even is ; Hij Die leeft, voor 
eeuwig Ieeft I 

• 
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0 AARWELLENDE CHEFSEC E A ' Luit. Ko onel en Mevr U\V Visse . 

Daar is een tijd van komen, 
Daar is een tijd van gaan : 
Dat hebt gij meer vernomen, 
Maar hebt gij ' t ook verstaan? 

Dit versje uit het gedicht van de 
Genestet komt vaak in onze ge
dachten, wanneer wij wederom af-

scheid moeten nemen van degenen, 
met wie wij gedurende meerdere 
of enkele jaren tezamen hebben 
gearbeid, zij aan zij, schouder aan 
schouder, om Gods Koninkrijk uit 
te breiden, den naam van onzen 
Heiland te verheerlijken en de 
Kruisbanier hoog te houden. 

Nu is het Kolonel Visser, onze 
Chef-Secretaris, die bevel heeft 
gekregen om zijn tent hier in Ne
derlandsch-lndie op te rollen en 
ergens anders heen te gaan. 

Mevrouw Adjudante Kronen
berg 30 jaren een Officier van 

bet Leger des HeiJs. 

Zaterdag 20 Januari was een 
echte feestdag in het Militair-Tehuis 
aan de Oude Hospitaalweg te 
Bandoeng, want op dien dag was 
het juist 30 jaren geleden sedert 
de ,,moeder" van het Tehuis, 
Mevrouw Kronenberg, naar de 
Kweekschool ging om opgeleid te 
worden tot Officier van het Leger 
des Heils. 

In den vroegen morgen reeds 
zongen de kinderen van het Kin
derhuis haar door de telefoon een 
toepasselijk lied toe en later werden 
bloemstukken en bouqetten bezorgd, 
gezonden door makkers en vrien
den als blijken van m~deleven op 
dezen dag van groote vreugde. 
De Adjudante was dan ook zeer 
aangedaan door al deze belang
stelling en hartelijkheid. Om half 
12 verzamelde zich een groep 
Officieren tusschen al de bloemen 
om ook hun. hartelijke wenschen 
uit te spreken en tezamen met de 
,,feestvierende,, een kopje koff ie 
te drinken. Iemand vroeg: ,,En hoe 
gevoelt ge U nu vandaag, Mevrouw 
Kronenberg?", waarop zij ant
woordde: ,,lk voel mij zeer klein 
en ik ben zoo dankbaar voor Gods 
leiding gedurende deze jaren." 
Oen Adjudant werd toegevoegd, 
dat hij wel zeer trotsch op zijn 
vrouw moest zijn, waarop hij 

EEN WOORD VAN W AARDEERINO. 

Ruim drie jaar geleden kwamen 
hij en zijn Iieve vrou w met hun 
beide jongens tot ons; nu gaan ze 
ons over eenige weken ver!aten. 

Waarheen? Dit is nog niet bekend 
maar ik durf gerust zeggen, Kolonel 
Visser kennende, dat in zijn harte 
het klinkt: 

,,Mijn jezus ik min U en 
'k weet Gij mint mij ! 

Elk oord is mij 't zelfde, 
zijt Gij mij nabij. 

Drie jaren en drie maan
den van arbeid voor 
Jezus hier in Java l 
Wat vliegt de tijd voorbij I 
Het schijnt mij · pas een 
korten tijd sinds wij onzen 
Chef-Secretaris een wel
kom gaven in ons schoone 
Insulinde. Orie jaar van 
harden, onvermoeiden ar
beid, niet voor wereldsch 
gewin, niet om roem en 
eer te ontvangen, maar om 
den wil van God te volgen, 
en Zijn stem te gehoor
zamen, ,,Gaat dan heen in 
de geheele wereld, predikt 
het Evangelie aan alle 
Kreaturen". 

Vaak hebben wij den 
Kolonel gehoord, staande 
op een platform, met kracht 
en overtuiging de bood
schap des heils verkon-
digende. 

Vol vuur en met zijn geheele 
hart in het werk van Zijn 
Meester, trachtte hij de menschen 
te bewegen tot het geloof. 

Niet alleen waren het woorden, 
neen, zijn daden bewezen, dat de 
zaak zijns Meesters hem ernst 
was. 

Ook achter de scbermen op zijn 
kantoor bewees hij een stoere wer
ker te zijn. Hij was meestal de 
eerste op kantoor, bezig reeds de 
brieven te openen en over de ge-

dadelijk antwoordde: ,,Oat ben ik 
ook." 

Natuurlijk kwam het gesprek 
erop, hoeveel dienstjaren ieder 
onzer had ~in het Leger des Heils. 
Vijf van de aan wezige Officieren 
hadden 301 of meer jaren gearbeid 

in ons Le
ger, terwijl 
het geza
menlijk aan
tal dienstja
ren 300 be
droeg, ge
middeld dus 
zooal 20jaar 
per Officier. 
Een heer
lijke jubel
toon steeg 
op uit ons 
hart, voor 
al deze ja
ren, doorge
bracht in 
den dienst 
des Heeren. 
Daarna zon
gen wij te
zamen een 
paar verzen 
van het 
schoone lied : Nader mijn God bij 
U, en dankte Brigadier Wolters 
onzen God voor het leven van de 

Adjudante en smeekte de hulp van 
den Almachtige voor ons aller toe
komst. Later kwamen de jongens, de 
Militairen, voor wie de Adjudante de 

schikte antwoorden te denken. 
Doch luidde de bidstondbel om 

acht uur dan was de Kolonei ook 
de eerste om kracht in het geb~d 
te vragen voor de dagtaak, die 
wachtte en een zegen van God af 
te smeeken voor al onze geliefde 
makkers en den arbeid van ons 
Leger des Heils. 

Hij is een onvermoeid 
werker Hij spaarde zich 
zelven niet, maar zoolang 
het werk niet klaar was 
bleef hij doorwerken . Wij 
weten wa_t het zeggen wil 
in ons tropisch klimaat, 
zonder een tijd van rust 
in het heetst van den dag 
door te gaan. 

Jammer heel jammer, 
dat juist aan het einde 
van zijn werk hier, hij 
ongesteld moest worden. 
Het heeft hem verdroten 
maar wij moeten vertrou
wen, dat ook onze Vader 
hiermede Zijn wijze be
doelingen had. 

Mevrouw Kolonel Visser 
is een van de stillen in 
den lande. Maar van de
zulken gaat dikwijs een 
zeer groote zegen uit. Ze 
was niet vooraan in den 
strijd, maar haar woorden 
voor haar Meester gespro-
ken g~tlligden van innige 
liefde voor Hem. 

Met een eenvoudig hui
selijk beeld heeft ze ons 
dikwijls in onze ziel getroffen en 
menig zondaar tot nadenken ge
bracht. 

Eiken Zondagmorgen was Me
vrouw Visser ook present in de 
kindersamenkomst en voor vele 
kinderen zullen zeker haar lessen 
en vermaningen tot een voortdu
renden zegen zijn. 

Wij moeten U vaarwel zeggen, 
Kolonels maar, niet waar, het is 
niet voor eeuwig. Zeker zullen wij 
U weder ontmoeten zij het hier of 

plaats van een moeder inneemt en 
ook op hun manier toonden zij hun 
blijdschap aan de jubelaresse door 
middel van toepasselijke liederen en 
voordrachten, waarna de Adjudante 
sprak over haar loopbaan in het 
Leger des Heils. 

Wellicht 
zal het on
zen lezers 
interessee

ren een kort 
overzicht 

te hebben 
van de loop
baan van de 
Adjudante. 

Zuster v. 
d.Zeekwam 
in opleiding 
in Holland 
en heeft 
daar 14 jaar 
gewerkt als 
veld- en 

Kweek
school Offi
cier. 

De laatstc 
16 jarcn 
heeft zij 
dapper ge

streden in Nederlandsch-lndie. 
Als Kweekschool-Officier heeft 
zij door woord en voorbeeld, de 
Kadetten aan haar leiding toever-

trouwd, geleerd de plichten en 
het werk van een Heils-Officier. 

Ook was zij ecnige jaren als 

hiernamaals. Gods kinderen zien 
elkander nooit voor het laatst, 
want zij · zijn eeuwigheids-kin
deren. 

Nederlandsch-Indie zal Uwen 
arbeid niet vergeten en Uwe mak
kers danken U voor Uw werk hier 
verricht. 

God begeleide U op Uwen weg I 

/ 

Hij stelle U tot een zegen, waar 
Hij U ook heen zal Jeiden en geve 
U nog vele jaren te werken in ons 
geliefd Leger des Heils I 

En haakt met alle vromen 
Naar 't oord, waar vroeg of laat 
Weer alien samen komen 
En niemand henengaat. 

W.E. W. 

moeder ,,van de Javaansche meisjes 
in een onzer Tehuizen werkzaam, 
waarna zij naar Batavia ging om 
daar het Reddingswerk te beginnen. 
Hoe zij daar arbeidde is bij velen 
bekend; · vooral het kampong werk 
had haar gansche hart. 

Op dit tijdstip van haar Ieven 
ontmoette 2ij iemand, <lie haar be
geerde als ,, blijvende makker in 
den strijd" en enkele maanden later 
heeft zij haar hand in de zijne ge
plaatst en voortaan waren deze 
twee menschen bekend als Kapitein, 
later Ensign en nu Adjudant en 
Mevrouw Kronenberg. Dapper heb
ben zij tezamen gestreden in de 
~Iilitair-Tehuizen en onder de me
laatschen. Hun beider toewijding 
heeft ons vaak getroffen en 
met ons gansche hart wenschen 
wij dan ook de Adjudants en hun 
beide jongens Gods rijksten zegen 
\·oor de toekomst. 

M. Th. 

En weet nooit 's menschen 
ve 

Wat morgen hem is weggele 
· Een is er. Die <len tijd omsp 
Hij schuijft den nevel weg en 
,,lk hcb het ,,morgen" in mijn h 
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OFFICIE:ELE 

ME:DEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 

Adjudant J. Johansson 
Kollektant voor het H oofd
kwartier. 

E n s i g n e H. L a u t e r naar 
Sapoeran (in bevel) 

K a p i t e in e Parm i Sapoeran 
(assistente) 

Bandoeng, I April '23. 
M. J. v. d. Werken. 

Territoriaal Kommandante. 

HOOFDKWARTIER
NOOTJES. 

Ditmaal moeten wij de nootjes 
van onzen Chef-Secretaris missen. 
Terugkomende van de reis naar 
Koendoer, Sumatra, werd hij te 
We!tevreden door ziekte ·overval
len, en moest eene spoed=operatie 
voor appendicitis plaats hebben. 

Met dankbaarheid en blijdschap 
kunnen wij melding .maken, dat 
deze operatie goed geslaagd, en 
dat de Kolonel herstellende is. Wij 
hopen hem spoedig weer te mogen 
begroeten op H. K. 

* * * Door de afwezigheid van den 
Chef-Secretaris valt zijn deel van 
den arbeid ook nog op de schou
ders van onze Territoriale Kom
mandante, Ko"Ionel van ,.de Werken, 
waardoor haar taak we! zeer ver
zwaard wordt. Laat ons alien bidden 
dat God haar bijzonder bekrach-· 
tigen moge in deze voile dagen 
opdat zij ons en den arbeid hier 
gespaard blijve ! 

*** 
Adjudant Johansson is door de 

Kolonel aangesteld tot kollektant 
van het Hoofdkwartier. Hij heeft 
reeds zulke uitnemende diensten in 
deze capaciteit bewezen, dat wij er 
niet aan twijfelen, of deze aanstel
ling zal, vooral met h~t oog op de 
tijdsomstandigheden het werk zeer 
ten goede komen. De Adjudant ver
vult een dubbele zending : fondsen 
voor den arbeid te verzamelen en 
tegelijkertijd. overal waar hij komt, 
een getuige van Christus te zijn. 

Moge God hem zegenen en zijn 
werk voorspoedig maken ! 

*** Lt.-Kolonel Fisher van Australie 
is hier gearriveerd in opdracht van 
het lnternationaal Hoofdkwartier, 
voor de Audit der boeken. De Ko
lonel heeft ook eenige onzer Posten 
en Inrichtingen bezocht en wij 
hoorden, dat het een tijd van be
moediging en zegen is ge weest 
voor alien, die het voorrecht hadden 
hem te hooren. 

* * * Een nieuwe kleine wereldb_urger, 
Jarl Edvard, is aangekomen rn het 
,,home" van Ensign en Mev_rouw 
Rosenlund, in Kalawara, M1~~en 
Celebes tot groote vreugde z11ner 
~>Uders. 'Moeder en kind maken het 
we!. Oat Gods zegen op hem, den 
nieuwen kleinen zendeling, moge 
rusten op bijzondere wijze, is onze 
bede. 

*** Er is bericht ontvangen uit Holla~d, 
dat de Moeder van Mevrouw Enst~n 

. Schulz van Malang, · heengegaan 1.s. 
Onze hartelijk deelneming, vv:aar~n 
alle makkers en vrienden h1er tn 
Nederlandsch-lndie zekerlijk deele~, 
is met onze lieve Zuster in d1t 
haar smartelijk verlies. Mogen de 
vertroostingen des Heeren nu haar 
dee! zijn ! 

:::: 
*'* De Territoriale Kommandante 

hoopt bijzondere samenkomsten te 
teiden in Bandoeng: Goeden Vrijdag 
morgen, en Paasch-Zondag 's mor
gens en 's avonds. Wij hopen dat 
·de Chef-Secretaris dan weer in 
staat zal zijn de Kolonel te ver
gezellen. 

* * * Boegangan Semarang. Bij het 
laatste officieele onderzoek is ge
bl~ken dat de melk van onze melkerij 
aldaar' voor reinheid het hoogste 
cijfer heeft verkregen en van ~ehalte 
eerste klas is gebleken te z11n. 

Niet Jang geleden heeft een van des Konings dienstmaagden het einde 
van haar lich ten den weg bereikt. Mevrouw Brengle, de trouwe echt
genoote van onzen, in heel de wereld beminden Kolonel Brengle van het 
Leger des Heils in .Noord-Amerika. ,,ontsliep in Jezus, zoo vredig, zoo 
gerust als ooit haar vermoeide kindertjes in haar moederarmen in slaap 
vielen". (De aangehaalde woorden zijn van haar man). 

~ 1.Bij mij ligt het pas verschenen boekje, getiteld : "Elizabeth Swift
Brengle", wat een beknopte schets van een schoon !even bevat. Het is 
niet als een reclame voor onzen boekhandel bedoeld, als ik een ieder, 
die Engelsch leest, dit boekje in handen wensch. Het is meer een 
willen doorgeven van ontvangen zegeningen ! Achter de schermen van 
zulk een leven te zien, is als een tuin vol met welriekende bloemen 
binnen te treden. Ja, 't was God, die dit !even de schoonheid, de 
reinheid verleende, maar de ziel zelf wilde het zoo en zijn niet Gods 
werken overal wonderbaar, waar Hij niet wordt tegenstaan ? 

Elizabeth Swift, een ontwikkelde, hoogst beschaafde, jonge dame 
kwam or een reis in Europa in aanraking met het Leger des Heils. Zij 
woon<le haar eerste samenkomst bij te Liverpool. Zeshonderd uit de 
onderste lagen der bevolking dier stad vulden de zaa!. Maar hoe ruw. 
ook de omgeving, haar eigen fijnbesnaarde ziel speurde de aanraking 
van Gcids hand. Niet zonder voorafgaanden strijd boog zich haar krachtige 
wil voor Hem, maar toen werd het nieuwe !even heerlijk haar deel en· 
met vasten, blijden moed stelde zij zich geheel in dienst van Cbristus. 
Dan volgt spoedig haar intrede in het Leger. Oude Officieren herinneren 
zich haar bijdragen in "All the world", waar haar pen zoo heerlijk haar 
gaven van hoofd en hart vertolkte. 

In haar levensschets zien wij haar als dochter, als vrouw, als moeder, 
als Heils-Officier. De plaatsruimte · ontbreekt me om veel te vertellen, 
maar iets wil ik weergeven van het geheim van haar huwelijksleven, 
dat de menschen ,,e_en ideaal huwelijk", ,,een uit duizend" noemden. 

Acht- en twintig jaren na dien liefelijken Mef-dag, toen zij onder de 
Legervlag in den echt vereenigd werd met den voormaligen Reverend 
Samuel. Brengle, nu Heils-Officier, sprak:hij neerziende fop,.ihaar doode 
aangez1cht deze woorden : 

"Een paar dagen voor mijn lieveling naar Huis ging, begonnen 
haar kleine handen op te zwellen en de verpleegster zei, dat de 
trouwring afgenomen moest warden. Ik was erbij tegenwoordig, 
toen de juwelier het symbool van onze teedere liefde en eenheid 
van haar machtelooze hand sneed. Het was mij te moede, als 
sneed hij in mijn hart. Toen ik echter den ring opnam en de 
inscriptie aan de binnenzijde bekeek, die ik acht- en twintig jaar 
geleden had laten graveeren, verblijde zich mijn hart. Zij luidde: 
,,Holiness unto the Lord" (Heiligheid den Heere). Oat was haar 
geheim en het mijne. Wij stelden onszelve er beslist toe om 
den Heer heilig te leven in al de gewone zaken en in de tee
derste verhouding van ons prive !even, evenzeet als in onzen 
openbaren dienst. Wij maakten samen een verbond om 
getrouw over elkander te waken, elkander helpende om 
in de ervaring van dit motto te leve11. Wij predikten, wij 
getuigden, wij schreven, tijdig en ontijdig, opdat God verheerlijkt 
mocht worden in hart en Ieven van zijn volk. Tezam~n en 
afzonderlijk ·baden wij hiervoor". 

Mevrouw Brengle schreef eens uit eigen ervaring over de eenige 
ware en vertrouwbare grand voor een gelukkig huwelijksleven het 
volgende: 

"Beiden moeten van het begin tot het einde God meer 
liefhebben dan elkander. Zij moeten elkander evenals Gods 
andere gaven, altijd ter Zijner beschikking houden. Dit is een 
onontbeerlijke factor in huwelijksgeluk. Er bestaat geen waar, 
blijvend geluk in de vereeniging van twee menschen, als God 
niet de eerste plaats heeft en blijft houden. (In haai: eigen 
mooie Engelsch: .,Where God is not made and kept a royal 
fi.rst"). 

In deze atmosfeer van heilige toewijding wandelde zij haar weg en 
toen de eindpaal in 't zicht kw am, sch reef zij den Kol on el : "Het scheen 
vandaag zulk een zalig naar huis gaan toe. Mijn thuis bij jou zou niet 
meer beslist en persoorilijk en heerlijk mijn thuis kunnen zijn dan mijn 
Thu is hierboven bij God voor mij is". 

Nog maar kort is zij van uit onze rangen heengegaan, maar lichten, 
lichten bl~jft haar pelgrimspad voor allen, die er een blik opslaan . 
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~ll?OO ?RI ook be op!itanbing ber booben 7ijn. ~et ~ 
licbaam tuorbt ge7aaib in berberfdtjkbeib, f)d tuorbt 
opgetueht in onberberfclijhf)eib ; f)tt \ttorbt ge;aaib in 
oneer. l)et tuorbt opgewekt in beetltjhf)eib ; f)et worbt HJ 
ge7aaib in 7tuahf)eib, f)ct worbt opgeweht in kracf)t. HJ 

HJ 
1 if{orintf)e 15 : 42=43. ~ 
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Van heinde en ver uit onze 
Leger-wereld. 

De . Genera al is ve i lig in Europa 
aangekomen na zijn wonderbaar 
gezegende rondreis in Britsch lndie. 
Groote belangstelling zoowel onder 
de inlanders als onder de Europea
nen werd aan den dag gelegd. 
Uveral waar de Generaal kwarn, 
stroomden de duizenden om den 
man te zien en te booren - apostel 
van vrede, waardige opvolger ran 
William Booth, den stichter en vader 
der wereld-organisatie. .,Zijn reis 
leek wel op eene triomftocht", sch reef 
een ooggetuige, en een wonderbaar 
imponeerend en ontroerend schouw
spel moet het geweest zijn, den 
eerwaardigen, w1tten grijsaard in 
het midden der bruine oosterlingen 
in hun veel=kleurige kleeding 
sprekend van de dingen, onze 
onsterfelijke ziel betreffende. 

* * * Op den terugweg leidde de 
Generaal te Parijs de huwelijks 
inzegening van zijn jongsten zoon, 
Ensign Wycliffe Booth, met Kapi
teine Renee Peyron, de dochter 
van de Fransche Leiders van den 
Leger arbeid in Frankrijk, Commis- · 
sioner en Mevrouw Peyron-Houssel. 
Wij sluiten ons aan bij de opmerking 
van de Redacl:ie van den "Cri de 
Guerre" die het jonge paar geluk 
wenschtte met deze echte ,,Entente 
Cordiale'. 

Interessant detail is het feit dat 
beide jonggehuwden Heils-Officieren 
zijn van· de derde generatie. De 
grootmoeder van Kapiteine Renee 
die de 90 nadert, verheugt zicb 
over 16 gelukkige Heilssoldaten in 
haar familie, bestaande uit Officieren, 
soldaten, en J onge Strijders. Mooi 
was het, beiden in hun toespraak 
te hooren roemen in het bezit 
van hunne ouders en grootouders, 
wier voorbeeld hun zulk een be
zieling is. Ook wij bidden onze 
lieve jonge makkers God's rijken 
zegen toe op hunne vereeniging en 
toekomstigen arbeid in God's dienst. 

Ons Leger in Zwitserland gaat 
gestadig vooruit. Zoo lezen wij, 
dat Kommandant de Groot, voor
malig Leider bier in Indie, de 
Iaatste weken drie nieuwe Korpsen 
geopend heeft waarvan het eene 
te Davos, wereld-beroemd om 
zijne heilzaam klimaat. Frieda, de 
eenige dochter van Kommandant 
en Mevrouw de Groot, is nu ook 
Officier geworden en volgt dapper 
in de voetstappen harer ouders. 
God zegene haar ! 

Ook van ons Vaderland bereiken 
ons heerlijke tijdingen van arbeid 
gedaan en heerlijke resultaten ge
wrocht in de verschillende steden 
van Holland. Dronkaards worden 
bekeerd en zijn nu het wonder en 
de vreugde van familie en omgeving. 

De Barmhartigbeidspost te den 
Haag in de vermaarde buurt van 
de Lage Nieuwstraat, gaat steeds 
voort met een gezegenden invloed 
te verspreiden onder de achter
buurts-menschen aldaar. Een jonge 
vrouw, de wanhoop harer moeder, 
totaal onverschillig, die haar 
tijd doorbracht met dobbelen 
kwam onder den invloed van 
de Officieren en werd gered. Haar 
moeder heeft nu niets dan lof over 
de groote verandering in haar 
dochter, die nu zoo gewillig is 
geworden om voor haar te werken. 
En ook in de buurt waar zij den 
menschen bekend stond, als een 
ruw, gedegenereerd meisje. is men 
diep getroffen over die alleszins 
merkwaardige verandering in haar 
teweeggebracht. 

In Utrecht zijn de georganiseerde 
meetings met "Moeders·• en ~doch
ters" zeer gewild in de achterbuur
ten en treffende resultaten van ten 
goede veranderde !evens zijn de 
vreugde der Officieren, die daar 
arbeiden. 

:::*~ 
Zoo craat on~e . arbeid gestadig 

voort ~oms met heerlijke vruchten 
bekro'ond, soms schijnbaar tever
geefs. Schijnbaar, want vroeger 
of later zullen wij oogsten, het
geen in trouw en liefde gezaaid 
is, want trouwe arbeid is nimmer 
tevergeefs. 
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W as er ooit zulk een pro
cessie als die van dien 
mooien voor-avond in 

Maart, toen de patienten der 
Lepra-Kolonie te Koendoer de 
Kolonels, die bij hen op bezoek 
waren geweest na.ar de boot, op hun 
terugreis vergezelden I Eene op
tocht, zooals ik nimmer te voren 
gezien heb ! Alles wat nog even 
gebruik kon maken van beenen en 
voeten van de 110 patienten, kwam 
rnee, achter ons aan schuivend, 
strompelend, langzaam, langzaam. 
Onze arme Lepra-lijders, kreupel, 
met verminkte ledematen en won~ 
den, maar ze kwamen en lieten bet 
z·ch niet nemen : zij zouden de 
Kolonels uitgeleide doen, op hun 
eieen, stellig verzoek ! Eerst een 

lechtig samenkomen in de eetzaal, 
waar dankbetuigingen gesproken 
werden en 
overhandigd 
het woord 
aangename, 
et bezoek 

in geschreven vorm 
door de mannen van 
onder hen, voor de 
gezellige dagen, die 

der Kolonels bun ver-
schaft hadden. En toen bet even 
plechtig verzoek, geheel officieel 

)ngediend : dat het vertrek der 
Kolonels naar het motorbootje, dat 
hen naar Pladjoe brengen zou op 
weg naar de groote boot, vanuit 
bun eetzaal mocht gebeuren en dat 
zij hen mochten vergezellen in 

optocht. 

Hetgeen dan ook gebeurd is I 
Aan den rand van de rivier geko
men bleven zij staan, zagen de 
Koloncls in het bootje gaan en 
begonnen toen - o zoo hartelijk en 
warm was deze afscheidsgroet ! 
- te wuiven en te roepen hun 
vaarwelgroeten, totdat wij uit het 
gezicht waren I ja, en begrijpt ge 
bet als ik bet U zeg, dat dit af
scheid ons het hart warm maakte 
en bet oog vochtig? Oat die ge
hechtheid en dankbaarheid dezer, 
onze arme broederen en zusteren, 
groote waarde voor ons vertegen
woordigde? 

ja, wii hadden het goed samen, 
deze gedenkwaardige week op de 
Kolonie - , het jaarlijksche bezoek 
van onze Kolonel. Zij had het zelf 
gewild - de Kolonel I Neen, niet 
slechts die eene dag voor het offi
cieele bezoek aan de Kolonie om 
den volgenden dag weer de boot te 
pakken voor de terugreis naar 
Batavia; de boot, die slechts een 
keer per week deze kanten uitkomt 
en die zoowat de eenige verbinding 
is met het groote !even der Hoofdstad 
en Java. Oat was tekort voor al 
de plannen, die in hart en hoofd 
van de Kolonel gerijpt waren. Eens 
in het jaar zou de Kolonie, zouden 
de bewoners, het beste hebben van 
wat zij geven kon, van haar aandacht, 
haar sympathie, haar belangstelling. 
De heele week zou zij wijden aan 
hun belangen en aan die harer 

Officieren, die tevreden waren hun 
!even in den dienst hunner patienten 
te plaatsen. Alzoo gedacht, alzoo 
gedaan en zoo is deze week wel 
gedenkwaardig geworden voor al 
de bewoners. 

Alles werd nauwkeurig nagegaan
kleeding, voedsel, ligging. ledere 
zaaJ, ieder huisje werd bezocht, een 
buurpraatje gehouden met iederen 
patient; lof en waardeering uitge
sproken over de netjes en ordentelijk 
gehouden . kamertjes met aangren
zend keukentje. 

Voorts werd er iederen avond een 
bijzondere samenkomst gehouden 
met hen. Eens was het een verhaal
Wat kon toch die Kolc;mel mooi 
vertellen - t Dan weer ,.Lichtbeel
denavond'', en wat was dat een 

pret, toen zij elkander herkenden 
op het doek I Een avond was het 
muziek en zang. Zoo waar I En 
was het niet dapper van hen om 
stukjes op de harmonica en andere 
inlandsche instrumenten ten beste 
te geve1;1 met die arme, gebrekkige 
ha nden ? En die moedige poging 
van dien eenen vriend, die het 
aandurfde een lied te zingen uit 
zijn liederenboekje t Wei konden 
wij met den besten wil der wereld 
de wijs niet herkcnnen; -al zingen
de improviseerde hij maar en er 
was noch begin noch eind - , 
maar de vergadering klapte dapper 
in de handen en juichte hem toe, 
toen de Directeur-Ensign Uylings
hem hielp een einde te vinden. 

Er werden ook ernstige woorden 
gesproken :en wij hopen, dat onze 
vrienden de gelijkenis van het hor-

loge niet zullen vergeten. Niet ver
geten hoe wij het kunstige, maar 
het kapotte horloge niet .naar den 
timmerman of kleermaker brengen 
om het weer goed te krijgen, maar 
naar den maker van het horloge. 
Evenzoo onze ziel, diealleen weer 
terecht kan komen, als we haar 
brengen tot haren Schepper en 
Zaligmaker r Den laatsten dag voor 
ons vertrek was bet feest ! Een 
slamatan, waar nog eens echt ge
smuld werd, gevolgd door spelen l 
Zulk hartelijk lachen te hooren 
deed je goed ! Het was me ook 
een eenige pret, om om het hardst 
te Ioopen, met je aardappel op bet 
Jepeltje. En toen die van de Kolonel 
bet eerst vie I in den wed loop, - wat 
was er toen een roepen en schreeu
wen van plezier. - Ze doen niet 
onder onze paticnten in het pret 
maken. Het zakloopen, het geblin
doekt stappen over flesschen,-och, 
hoe werd er, gelachen toen de Ko
lonel wederom zoo voorzichtigjes 
trachtte te stappen over flesschen, 
die er niet waren ! - het happen 
naar den koek aan bet draadje, 
dien de geblinddoekte niet kon 
vinden. - Eenvoudige, ouderwet
sche kinderspeJen, welk een eenig 
genot verschaften zij nu I En er 
daalde zoo'n innige voldoening in 
onze harten, · dat wij in staat waren 
om onze verpleegden eenige uren 
van onschuldig genot te verschaffen ! 

De Officieren, bet drietal, dat 
zich in onvermoeiden ijver gewijd 
heeft en iederen dag opnieuw in 
voorspoed of tegenspoed zich wijdt 
om hun welzijn te zoeken,-zij ge
noten zeker het allermeest. Want 
wordt het ook niet hi~r bewaar
heid, het aloude woord: ,,Geven 
is zaliger dan ontvangen".-

Vaarwel ,,Koendoer", door velen 
geschuwd en gemeden-wij hebben 
U lief gekregen % Gij oord van 
vrede en kalmte omgeven van oer
bosschen van haast ondoordring
bare ,,jungle", gevat als een juweeltje 
in den oever van de machtige> 
breede ,,Moesie". De Mo~sie, de 
vermaarde Krokodillen rivier, die 
in den glans der zon als een ,,zil
verzee" voor ons ligt, geencadreerd 
aan beide zijden des nachts doot 
zooveel !ichtende Kerstboomen, 
door de vuurvliegen aangestoken, die 
je in de fet!enwereld je doen wanen. 
Koendoer met al Uw deerniswek
kende bewoners, wij laten U veilig 
achter, want wij weten U wel be-
waard in de hoede van H 
Wien gezegd is: ,,Uw I 

zal niet stuimeren" l 

Maak een verbond 
ooren, zooals David het 

van 
ct er 
.o. 

uw 
met 

zijn oogen en de altijd ho rende 
God zal u bewaren v or vallen 
door de strik van woord n. 

Mevr Urengle. 
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