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LIEFDE -- DIENEN -- LOF. 

De Kerstgeschiedenis zal nooit 
haar bekoorlijkheid uerliezen, 

orndat de beschrijving ervan zoo 
eenvoudig en boeiend is voor 
ie.deren lezer, jong en oud. God 
geopenbaard in het vleesch; het 
Kindeke f ezus geboren in de 
nederige bcschutting oan een 
herberg / WUze 1nannen, een 
ster volgende, tvelke de grootsche 
palcizen van konzngen en heer ... 
schers voo_rbijging en stilstond 
boven den stal, waar een Kin ... 
deke lag in een kribbe I Zij 
waren uitgegaan om een Koning 
te zoeken en werden geleid tot 
een Kind. Zonder vragen of 
aarzelen aanbaden ze en brach ... 
ten hun geschenken. 

EEN KERSTBOODSCHAP 

DOOR DEN CHEF-SECRhTARIS . 

.. . . . . . . . . . En /um schatten opcngedac111 hebbende. 
bra ch ten zij I fc.m geschenk·en : goud e11 wierook e11 mirre". 

I 
/ 

ten. Dit was van het eerste 
en Poornaan1ste belang. Het is 
ons bezit, dat onze gave 1nogelijk 
maakt. En geen !even is zonder 
den een of anderen schat, die 
tot grooten zegen en hulp ge-
maakt kan rvorden voor anderen, 
zoo hij slechts wordt geotferd. 

Een . legende vertelt orzs uan 
een kleinen jongen, die, op ze.
keren dag in de Kerk zijnde, 
geen geld had 01n te o[feren op 
het allaar. Hij gaf echter den 
eenig 'ten sc}rlt, dien hU bezat: 
een rozerooden appel I Even later, 
toen de priester de gauen kt.vain 
tv gnem n. 1an het aU'tar, uond 

hij daar een appel uan zuiuer 

goud. 
Er ziin in den tegenwoor--

"' 

LT KOLO El BEAUMONT J 

Van dat middelpunt, gevonnd digen tijd zoouele lvegen open ' 
door de verschijning van Chris- oni te dienen, dat iedereen mede--
tus in de ivereldgeschiedenis, is een weldadige arb ider kan zijn in dcd groote werk om anderen 
invloed aan het werk in ·deze wereld, in alle te helpen. Liefae is dienen ! 
kringen en onder alle geslachten. 

Hetzij wij de veredelende en verheffende ontwik ... 
keling van veler letJen beschouwen, dan tvel de 
verlossing en terugbrenging van hen, die vec
dwaalden of uielen op het pad des leuens: al/es 
hee[t zijn oorsprong in den geest van Christus, 
die het hart van mannen en vrouwen bei"nvloedt 
om zichzelf te geven. 

Er zijn zekere tvaarden, die nitnmer veranderen. 
Goud, het symbool der lief de: wierook, vertegen-
woordigende den geest van het dienen, mirre 
als symbool van den lo{, voortkomende llit en 
dankbaar hart. Deze drie zijn de groote f actoren, 
die heden ten dage het lei en der wereld be-
invloeden. Deze ivijze rnannen offerden hun schat--

Geen dienst is in zichzelf gering, 
Slecht dat i klei11, wat zichzelf zoekt, 
En groat is, uJCd Gods wil doet. 

\! oor all z geninye. n in de dagc..rz van het l' r.
leden ontvangen, hebben UJ(j red n tot g 
dankbaarh id. D P. almh5t schreef: ,,Latlt l 
menschen) voor den H er Zijnc go d rti 
loven, en Zijn ivond nverlcen uoot· de la 
der 1nen chen''. (Psal1n 107: 21). 

Ni t iv t wij lvinn n, doch UJat ivij g uen, 
Bepaalt het w rk, w::.iaruoor wij leucn. 

d 
Tl 
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. ~·.!4Y KERST~ERVARING EN ~PRAKTIJK, 
,~~~~ DOOR DEN GENERAAL. 

~ ~ · 

~ • Wij gelooven niet meer om 
-....: uws zeggens wil ; want wijzelven 

hebben Hem gehoord, en weten, 
dat Deze waarlijk is de Christus, 
de Zaligmaker der wereld.''(]ohan
nes 4: 42.) 

Met de komst van Jezus Christus, en Zijn aanvaarden 
van ons vJeesch en bloed begon een nieuwe, allermerk
waardigste ervaring voor de werelti. 

Het was in zekeren zin een nieuwe ervaring voor den God
delijken Zoon Zelve. Dit is het inderdaad, wat we viere~ op het 
Kerstfeest. En het is dit, wat ons met vreugde vervult: tn zoo
verre als de Jdnderen deelgenoot zijn van vleesch en bloed, maakte 
Hij zich daarvan ook deelgenoot. Hij werd in onze omstandig
heden geboren. Hij was een hulpeloo~ kindje, gek.leed .~n ver
zorgd als een kindje ; en toen werd H11 grooter, en emd~ltjk wer~ . 
Hij werkman. Dit alles is heel wonderbaar en het verhest noo1t 
dat wonderbare en de bekoring ervan ~God mensch ge~orden. 

Maar Zijn komst was meer dan dat. Ze was, zooals 1k heb 
gezegd, een nieuwe ervaring voor de wereld. Zij opende den 
weg voor de verwezelijking dier nieuwe ervar ing in het leven 
der menschheid als geheel - maar eveneens bracht zij aan de 
ziel van iederen afzonderlijken mensch de belofte van een per
soonlijk aandeel in die ervaring. Onze godsdienst is in belofte 
universeel; maar onze ervaring ervan is persoonlijk. H ij is voor 
allen maar is ook voor ellc. 

En' deze twee feiten versterken elkander. De belofte aan allen 
ondersteunt d~ ervaring in het individu, en de erva.ring 
van het indiv1du ondersteunt de belofte aan alien. De rmme, 
heerlijke belofte van verlossing door het leven en den dood 

het Kindeke van Bethlehem strekt zich uit tot de 
v~tn ste grenzen van der menschen zonde en leed; maar het 
u1 er · · h bl"'d · b .. , dier belof'te wordt gez1en m .aar IJ e en overwmnende 
v~

1

~~~Iling in de ervaring van ~Ike ztel, .. die ge!?oft. Wii., weten 
door een innerlijke verzeker~he1d, .. dat ZtJ mogeltJk I?Oet z11n voor 
allen, omdat we door een t~nerhjke verz~kerdheid ~e~en, dat 
zij mogelijk is voor ans~ ze m alle waarhetd de onze 1s, Ja, - -
,, wijzelven hebben Hem gehoor~, en wet en: · · ·" . 

De wetenschap, dat deze ervanng .. ?e ?nze 1s, doet ons wm
nen aan kracht en vreugde, omc;tat w11 rnz1en, hoe dezelfde g.~oot
sche bevrijding beloofd wordt aan a!Jen, en omda~ we begn1pen, 
dat hetgeen wij nu ervaren en gevoelen, door m~mgten an?ere~, 
die geloofd hebben, ook ervaren ~n gevoeld is. Verlossmg 1.~ 
voor ons werkelijker, schooner, glo.n~uzer geworden, omdat w11 
zien, dat het een onomstootelijk fe1t is, dat de deur, door ~elke 
wij het Leven zijn binnengetreden, openst~at voo.~ alien, die a~n 
de roepstem willen gehoorzamen. H~lleluJa ! "W11 gelooven met 
om uws zeggens wil'' _ of omdat 1emand anders het zegt -, 
want wijzelven hebben Hem gehoord, en weten, dat Deze 

~aarlijk is de Christus." . d h ·i· · 
Maar het was niet de bedoe!mg, dat eze e1.1ge ervanng 

blijven zou bij hen, die haar gemeten. Haar machtig~ vruchten 
moesten gezien worden in haar invloed op anderen - m de ~eest 
practische dingen van het leven van allen dag. jezus Chnstus 

kwam in het Ieven van alien dag op een alledaagsche wijze -
als een Kind, als een Knaap, als een Werkman, als een Dienaar 
- als een Vriend van zondaren, een Liefhebber van kleine 
kinderen - een Man van moeite en smarten - een Man van 
gebed en geloof - lemand, Die gehoorzaamheid gel~erd heeft 
uit hetgeen Hij heef t geleden. . 

De wondervolle, persoonlijke ervaring der heilige dingen en 
der goddelijke macht over de zonde, welke Hij kwam brengen, 
treedt dus binnen in onze alledaagsche zaken. Ze is voor de 
keuken en voor de binnenkamer zoowel als voor den tempel 
en den grooten raad. Zij is voor de fabriek en voor de mijn 
evenzeer als voor de kerk en de legerzaal. Wij zien dit in de 
Jeer van Christus Zelf. Wij zien het in de uitwerking van de 
leer Zijner discipelen. Wij zien het ook in de leer van Paulus, 
die wellicht helderder en Jevendiger inzichten had in wat jezus was 
en wat Hij voor ons zou doen, dan een van de andere apostelen. 

Paulus besefte ook de groote belangrijkheid van de belofte, 
dat Christus zal wederkomen; hij hief voortdurend zijn eigen 
gedachten en die zijner bekeerlingen op naar dien grooten en 
heerlijken Dag, wanneer de Gek~uisigde. Zel~ zal wederkomen 
in uiterlijke gedaante, maar m ma1este1t en macht, en 
de Zijnen tot Zich vergaderen zal. . 

Maar zoowel met betrekking tot de eerste komst m verne
dering in den· stal te Bethlehem, als tot Zijn aanstaande komst 
in heerlijkheid, wenschte Paulus niets, dat onze aandacht aftrekt 
van den godsdienst van iederen dag, van. gehoorzaam gel~of 
en trouwen dienst, van nederig volbrachte phcht, en van dagehjks 
betoonde Jiefde. En daarom zegt hij : 

,, W(j bidden U, broeders ! door de toekomst van onzen Heer 
fezus Christus, en onze toenadering tot hem, dat gij, niet haastelijk 
bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door den ,geest, 
noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof 
de dag van Christus aanstaande ware"' • 

.. . . . . . . , •. Maar wij vermanen U, broeders ! dat gij meer 
overvloedig wordt, en dat gij U benaarstigt stil te zijn, en uwe eigen 
dingen te doen, en te werken met uwe eigene handen, gelifk 
wij U bevolen hebben: opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten 
zijn, en geen ding van noode hebt . • . . • ". 

,, Voorts dan, broeders ! wij bidden en vermanen U in den Heere 
f ezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en 
Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt'1

• 

jezus' komst op dat eerste Kerstfeest beteekent voor ons dus 
niet alleen een nieuwe, innerlijke ervaring van het Goddelijke 
- van het bovennatuurlijke - van het overwinnende - van het 
heilige -van het Hemelsche; ze beteekent ook een nieuw Ievens
bevel dat een nieuwe bedoeling legt zoowel in de nederigste 
en ~envoudigste dingen, als in d~ grootere ;. dat een nieuwe 
kracht brengt tot vervulling onzer p!Jcht.; een rne~we macht om 
den strijd tegen wereld, vleesch en dmvel te wmnen. Vergeet 
nooit dat de teederheid van het Kindeke en het mededoogen 
van den Godmensch altijd opleiden tot de wet van heiligheid 
en tot zelfofferande voor de redding van anderen. 

Dan zullen wij aan alien toonen, dat wij ~iet gelooven, omdat 
men dit of dat gezegd heeft, mam· omdat wijzelven Hem 
hebben gehoo1·d en weten, dat Hij wam·lijlc is de Christus de 
Zaligmake1·: de1·~ 'wereldt. l 
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. OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN, 

Nationaal Hoofdkwartier. 

Bev ordering en. 
Van Kapitein tot Ensign. 

Kapitein Jahman. 
Kapitein Sariman. 
Van J(adet-Luitenant tot Luitenant. 

Kadet-Luitenant G. Ende. 
Van Kadet tot Kculet-Luitenant: 

f(adet Sarni Amon. 
Van Kadet tot Kad<!t-Sergeant: 
Kadet D. Ramaker. 
Aanstellingen: 
Adjiulante :M. L. ffruschwitz - Bijzonder 

werk. 
Ensigne K. E. Whur naar het Reddings

huis-Semarang. 
Kapiteine G. Priddle naar de Verloskun

dige en Kinderkliniek te 8oerabaya. 
Kapitein G. Steen naar het Militair-Tehuis 

te Soerabaya. . 
Kapiteine G. Waters naar het Reddmgs

huis te Weltevreden. 
Kr,det-Duitenante H. Kuneken naar het 

Kinderhuis te Salatiga. 
Kadet-Sergeant D. Ramaker naar de In

Iandsche Kweekschool te Djokja. 

Bandoeng 1 December 1923 

M. J. v. d. W er ken, 
Territoriale Kommandante. 

NOOTJES 
van den Chef--secretaris. 

Bezoek van de Territoriale Kommandante aan 
Cele bes. 

De Territoriale Kommandante zal D. V. op 
3 December van Soerabaya vertrekk~n naar 
Celebes. Een uitgebreid programma 1s vast
gesteld waarbij inspecties en samenkomsten 
in de ~oornaamste centra zijn inbegrepen, door
gaande tot op 15 ]anuarit den datum van yer
trek van Donggala. Het Kerstfeest zal gev1erd 
worden te Kantewoe, terwijl het Officieren
congres, wat drie dagen zal duren, aanvangt 
op 1 januari te Kalawara. . 

Dit bezoek is een groote gebeurtems voor 
ons werk in Celebes en we vragen .. de gebe
den van alle makkers voor Gods b11zo~deren 

gen op al deze bijeen,komsten en onze Le1dster. 
Deat Hij dag aan dag haar Zijn kracht geve op 
de moeilijke tochten I 

C S voor Inlandsche officieren. ongre 

ks samenkomsten, geleid door de 
De r~e Korn mandante in Djokja bij gele-

Territ9nale dit Congres, droeg een zeer geze
genhetd v~n moedi~end karakter. Het was een 
gend en e 

S T R IJ D K R E E T 

groote vreugde den ernstigen geest van 
de Offiicieren waar te nemen, atsook hun on
verdeelde aandacht en het hartelijke aanvaarden 
van den gestelden standaard, en hun verlangen 
om gehcel te volgen in den dienst der toe
wijding aan Christus en Zijn kruis. 

Bevorderingen. 

G~d~rende het Congres te Djokja werden de 
Kap1tems ]ahman en Sariman door de Terri
toriale Kommandante bevorderd tot den rang 
van Ensign; Kadet-Luitenant Ende tot Luitenant 
en Kadet Sarni Amon tot Kadet-Luitenant. Onze 
hartelijke gelukwenschen aan al deze kamera
den met hun bevordering I 

De s.s. ,,lnsulinde"·groep. 

Het is ons een genoegen te kunnen mede
deelen, dat de Stafkapiteins Lebbink, Adjudante 
Kruschwitz, Ensigne Whur en Kapitein Steen 
veilig en in een prettigen geest arriveerd 'n 
met de s.s. ,,lnsulinde''. In de welkomstsamen
komst op het Hoofdkwartier onder Jeiding van 
de Kolonel gaven onze makkers een interessant 
verslag over hun ondervindingen gedurende 
den verloftijd en betuigden hun vreugde weer 
terug te keeren tot hun werk in Ned. lndie. 
Mevrouw Lebbink uitte dit in de Engelsche 
woo rd en: ,, So glad!'' 

Ooze zieke Officieren. 

Tot onze groote dankbaarheid ontvingen wij 
b~richt, dat Ensigne Ohrstrand goed voor
mtgaat na haar operatie. Tot onzen spijt echter 
was Ensigne Cullen genoodzaakt terug te 
keeren van Medan naar Bandoeng. We hop n 
dat de verandering van klimaat tot haar spoedig 
herstel zal bijctragen. Kapitelne Anderson ver
toeft momenteel in het Ooglijders-Hospitaal 
wat naar wij hopen de gewenschte resultate~ 
zal hebben. Na de verschijning van ons laatste 
nummer, moest Kaplteine Prlddle worden op
genomen in het Ziekenhuis om een operatic 
te ondergaan, welke gelukkig goed slaagde. 
N.a ~en kort verlof t~ Bandoeng hoopt de Ka
p1teme naar haar nieu.we aanstelling te ver
trekken. Kommandante Webb moet tot ons 
leedwezen eveneens op de ziekenlijst ge
plaatst worden en Celebes verlaten om in 
Bandoeng verdere behandeling te genieten 
Gedurende eenigen tijd sukkeldc Mevrou~ 
~yheim met haar gezondheid, wat een opera
tie ten gev~lge heeft .gcha~d! waartoe zij werd 
opgenomen tn het ju!tana-Z1ekenhuis te ema
rang. De laatste berichten geven ans alle hoop 
op een spo~.ctig her~~el. Voor al deze kameraden 
vragen w11 de b11zondere gebedcn van hun 
makkers. 

• 

Officieele mededeelingen. 

Wij yestige~ de aandacht op de n1euwe 
aanstelhngen, h1erboven vermeld. Moge de zc
gen des Heeren op deze veranderingen rusten 
en de vreugde van het dienen het hart dcr 
betrokken kameradcn vervullen I 

De s. s. t,Vondel" -groep. 

Een kabetgram van Landen meldde ons de 
behouden ~an~o:nst van Kommandant Eccle 
en de groep Ofhc1eren, welke te etijkertijd naar 
het Vaderland vertrok. 

Met verlof. 

Adjudante Cornelius van het Kinderhuis te 
B~n.doeng en En igne Beck van de Socrabaya 
khmek vertrokken op 10 Novemb r met de 
"Johan de Witt" van Priok naar Europa. We 
wenschen onzen makkcrs een g edc rcis n 
aangenaam verblij f in het vaderland ! 

• 

l DFCEMBER 192 

Kapiteine Sayer. 

Het zal onzen makker gcnoegcn cloen te 
vernemcn, dat .de Territorialc Kommandan!e 
een schrijven ontving van de Kapiteine, die 
enkele maanden gel eden om gezondsheidsredenen 
n~ar A ustralie moest terugkceren. Hierin meldde 
z11, dat zij het uitstekend maakt. Zij is in bevel van 
het L~g~r des lleils-korps te Vass en ze~r 
gelukk1g m haar arbeid. De Kapiteine vroeg hadr 
groete~ te willen overbrengen aan haar .ma~: 
kers in Ned. lndie, waaraan wij n1erbtJ 
gevolg gcven. 

Deelneming. 

Tot ons leedwezen rnoetcn wij meldcn, dat 
de Kapiteins Tarima van Celebes lam jongste 
kind moesten afstaan gedur ndc de afgelo~pen 
maand. God trooste onze makkers in dit d1epe 
teed, wat hen trof ! 

De Celebes .. Kadetten .. timmerlieden. 

I~en interessant gedeelte nit ecn brief van 
Adjudant Woodward van Kantewoe, vertelt ons, 
Iioe de Kadetten hamer en z~ag tcr hand namcn 
en 5 dagen hielpen met de herbouwing van 
het huis van een buitenpost, dat door een brand 
vernietd was. 

De Soerabaya .. kliniek. 

Tot onze groote vreugde kunnen wij mc!den 
dat de bouw van hct nieuwe Hospitaat dez.~ 
maand een aanvang zal nemen en nanr wtJ 
hopen zal hct Ieggen van den eerstcn steen 
zeer spocdig plaats vindcn. Dokter ~laug, de 
inwonende vrouwclijke arts, is gearnv~erd en 
hecft reeds vol helangstelling haar n1cuwen 
arbcid <1anvaard. 

Kerstvreugde I 
Alie korpsen en inrichtingen maken rccdds 

• 1· om e groote plannen en voorbercll in~en o dat 
harten van jong en ouct te verbl1,1den . ~ 

t f t het I<erstfee 't. lJ Otfic1e1 n groo e ecs - 11 k 
van onze verschillende poste~ zu en zc er 
verheu d zijn indicn onze vne11den hen ge
durcnd~ die d;gcn cen bczo1.:k brengen en dcel 
nemcn aan de Kerstvrcugde. 

Kers gaven. 
Aan de vcle vricnden, die door hun rnilde 

hulp het mogelijk maakten de k.~>mendc feest: 
da en vol vreugde te doen ZIJ n voor onzc 
v~f plecgden, hreng ik hicr namens de ·~er
ri toriale J<ommandante o~zcn warmen dcJnl{. 
Tevens wil ik degenen, die. geen aanvrngc tot 
mcdewerkcn in deze ontvingen: ernan !Icnn
ncrcn dat aan het Hoofdkwartter gaarnc uw 
Kerstgaven in ontvangst worden genomen. 

De S'cheurkalender voor 1924. 

Het child geeft een kcurig bcwerkte vr r; 
telling van ,,de jongen met de 5 bro den t 

en 1 wij zijn er zcke van, d<tt ook he 
stukje voor iederen dag zeer gcw,iardecrd 
zal wordcn. Bij het begin van den dag 1 bet 
steed cen hulp een goede gcdachte tc ont
vangcn, om mec te nemcn ter ovcrdcn w · 

Zegenwcnschen voor het Kerstf 
Nieuwjaar. 

Wij wenschen al onzcn vri n 
vecl Ker tvreugde en den vred 
voor hct nicuwe jaar de blijv n 
digheid des ll 'Crcn. ,,Zict lk bet 
Zijn af chcid w iord 01 aardc n 
ons is, is het steeds om te hcl1 c1 

1tet 

ede 
en, 

oor
was 
met 
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GOEDE TIJDING VAN HIER EN DAAR. 

DE CHEF--SECRETARIS BEZOEKT 
HET CHINEESCHE KORPS 

TE BANDOENG. 
Op Zondag 11 November bra.chten Lt. Kolonel 

en mevrouw Beaumont een bezoek aan het 
Chineesche koros. Reeds in de Heiligingssamen
komst waren de Kolonels met ons en mochten 
wij genieten van de heerlijke waarheden uit . 
Gods Woord, die ingang vonden in de verlan
gende harten. 's Middags waren de makkers, 
onder aan voering van Ensign Maatita, opge
komen voor de openlucht-samenkomst in de 
Chineesche wijk. Getrokken door de muziek 
van onze tamboerijns luisterden ongeveer 300 
menschen naar de liederen en getuigenissen 
van de makkers. Een machtige kans om het 
Evangelie te verkondigen en zeker zullen ook 
eenmaal de vruchten gezien worden van bet 
zaad dien middag uitgestrooid. 

De avondsamenkomst droeg een bijzonder 
karakter en waS" voor twee onzer kameraden 
van groote beteekenis. Ze werden n. l dien 
avond ingezegend tot Soldaat van het Leger 
des Heils. Het was een plechtig oogenblik, toen 
de Chef*Secretaris hen in gebed aan God opdroeg 
en toen ze daarna hun persoonlijk getuigenis 
mochten geven, sprak daaruit bet vurig ver~ 
angen goede Soldaten te zijn, in de eerste 
plaats van den Koning der Koningen en in de 
tweede plaats van ons Leger. 

Daarna zong het zangkoor als voorbereiding 
voor het Bijbelwoord ·van den KoJcmel een 
toepasselijk lied, waarna, op krachtige, duidelijke 
wijze, de blijde boodschap van verlossing werd 
verkondigd. Twee zusters gaven gehoor aan 
de vriendelijke uitnoodiging; zij zochten en 
vonden vrede aan den voet van het Kruis. 
___________ C. B. 

EEN ZONDAGMORGEN OP 
KRAMAT, WELTEVREDEN. 

De tegcnstelli~g treft altijd weer: buiten, 
drukte en bewegmg, de gewone gang van het 
,,alledag''-Ieven, niette.genstaa~de den Zond~g; 
binnen in . ons gezelltg zaatt1e, waar om d1en 
tijd altijd samenkomst wordt gehouden, een 
atmosfeer van vrede en een geest van ver
wachting voor de komende zegeningen. Zoo 
was het ook · Zondag 4 Novembe(', toen Staf
kapitein Lebbink gekomen was om de samen
komsten te Ieiden in Weltevreden. Na enkele 
van onze mooie liederen te hebben gezongen 
en een ernstige bede . tot God te hebben op
gezonden om in ons m1d~en te kof!len, sprak de 
Stafkapitein over de roepmg van 1eder mensch 
in 't bijzonder, en Iegd~ den nadruk op bet feit, 
dat elk werk z66 verncht moet worden, dat 
God er door verh~~rlijkt wordt en 's mensch~n 
ziel geen schade hJdt ... Het was eeq eenvoud1g 
en voor ieder te begr11pen onderwerp. . 

Opmerkelijk was het, dat. o~danks de dre1gende 
regenwolken, er toch een fltnk aantal menschen 
opgekomen was voor de open!uchtsamen~omst 
op bet Waterloo-plein en .het ts een verbhJdend 
feit dat velen die er noott aan zouden denken 
naa~ een Leger des Heils-zaal te ko~en, toch 
z66 begeerig zijn naar het Evangelte, dat ze 
er it 'eren Zondag een gang naar het Water
loo~plein voor over hebben. 

Tot besluit van dezen gezegen~en dag 
hadden we een bijeenkomst in het Chmeesc~e 
korps, waar ook het al.tijd ~ieuwe Evangehe 
met frissche kracht gepred1kt werd. en een 
jongc man neerknielde om vergevmg van 
zonden te vragen. God zegene hem en make 
hem een waar en oprecht Christen! 

Ja, zij' komen thuis hij od, 
Arm en rijk en jong en oud. 

Halleluja ! 
Lof en ecre zij het Lam ! 

Het was een goede dag en wij danken den 
Heer voor al Zijn zegeningen ! c.s. 

ZEGEN EN VREUGDE IN ONS 
MILITAIR .. TEHUIS TE 

SOERABAIJA. 
BEN INTERESSANT RAPPORT VAN DE 

,,MOEDER·' VAN HBT TEHUIS. 
Schreven we in een vorig rapport, dat wij 

wachtende en vertrouwende waren voor meer
dere zegeningen en overwinning en, dank God, 
dat wij nu kunnen zeggen: "Hij heeft stroomen · 
van Zijn zegen geschonken I'' We ervaren, dat 
Zijn Geest werkende is onder ons. 

't Is niet vreemd meer in onze samenkomsten 
menscnen te zien komen tot den Heer. Het is 
nog maar enkele weken geleden, dat een echt
paar, man en vrouw tezamen God ~o.chten -
en - Halleluja ! - zij vonden Hem w1lhg hen te 
helpen en te redden van de zonde, en een 
nieuw leven te beginnen met Hem. 

Een zuster, reeds Iangen tijd ~erla?gend den 
Heer volkomen te dienen, gaf z1ch m een .~a
menkomst geheel aan Hem over en d.e hee~h1ke 
vrede des hemels kwam in haar ztel. Utt de 
meeting komende sprak zij er vrijuit over met 
haar man. Deze was eerst verbaasd, daarna 
ontroerd en tenslotte knielde hij met haar neer 
en tezamen begonnen zij God te dienen. God 
heeft nu de eerste plaats in hun huis en vrede 
en lief de heerschen er. . 

Een jonge man, Christelijk opgevoed, die 
geruimen tijd onze samenkomsten bezo~ht, kon 
niet begrijpen. dat ook hij die bekeenng van 
noode had waarvan wij spraken. Tot op een 
Zondagavo~d een woord over Danie! - d~ jon
geling, die in zijn hart voornam, ~~ch met te 
verontreinigen - zijn hart trof en htJ tot Jez~s 
kwam voor de redding zijner ziel. 't .Is ~~erhJk 
dezen breeder over de verandering tn z11n hart 
en leven te hooren spreken. Het geluk straalt 
dan van zijn gelaat. .. 

En daar iijn anderen, jongen en ouden ! ZtJ 
raken den zoom van Zijn kleed aan en er g~at 
wonderbare kracht van Hem uit, die hun z1el 
geneest en hun leven verandert. 

Ook in de samenkomst, die Ensigne Beck 
leidde in ons korps kwamen zielen tot den 
Heer. J.1. Zonclag 28 October kwamen d~ie 
vrienden geheel vrijwillig, nog voor de mt
noodiging was begonnen, naar voren, om ver
lossing te zoeken. Een jonge man was de 
eerste. Nog maar kortgeleden bezocht hij ons 
Tehuis en de samenkomsten, doch daardoor 
kwam dat verlangen naar verandering des har
ten en een beter leven in hem God zal 
hem helpen. De andere twee waren zusters en 
ook haar overgave aan den Heer was van 
ganscher harte. 

In een onzer samenkomsten sprak Adjudant 
Meijer over ons doel om de Marine voor jezus 
te winnen. 

En - Halleluja ! - de laatste maanden zagen 
we velen van de zeemacht komen tot Jezus met 
dat groote, diepe verlangen J-!em te volge~ en zoo 
is er nu ook daar een club1e, dat getmgt voor 
den Heer, Die kracht geeft de zonde te laten. 
Ofschoon er rondom hen op bun werk, veel 
bespotting is gaan zij toch moedig voort. En nu, 
gered om anderen te redden", doen al deze 

kameraden hun best om hun kennissen en 
vrienden te leiden tot hun Heiland. Zoo is ons 
Tehuis dikwijls vol en is er heerlijk, nieuw 
leven te bespeuren. 

Dapper gaat men uit met de Strijdkreet. De 
vorige maand werden er 1300 verkocht. Reeds 
is er een zangbrigade gevormd en zijn er 
plannen voor grootere dingen ... God van den 
Heme! zal het ons doen gelukken !" 

,,Zielen voor God'' is 't <levies van ons Leger; 
,,Zielen voor God" onze leuze altijd ! 
Satan moog' woeden, de helmacht zal beven; 
God hoort ons bidden, zal zielen ons geven. 

Zielen voor God! Zielen voor God I 
F.M.B. 
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ONDER DEN SCEPTER VAN HET KINDEKE JEZUS. 
DOOR LT. KOLONEL GUGELMANN. 

•aar Britsch-lndie - daar, waar 
l. ~· ~~l~I~ de zon gloeiende hitte uitstraalt, 
,. ~-~ ~~ waar de grond, droog en heet, 
' rJJ~, ·: g ~ onder de voetzolen brandt, waar 

>7(,W ' x ;~ h " · · ~,. de maan zelfs ,,steekt des nae .ts 
en mensch en dier hijgen na~r verademing 
- daarheen wil ik U vragen mij te volgen. 

Ik wit U brengen in een der Leger des 
Heils-kampen, opgericht ten behoeve van 
de wilde, ongetemde bergstammen, welke 
laatste door de regeering aan de zorg van 
het Leger des Heils zijn toe-
vertrouwd, en die wij trachten 
tot een eerbaar, fatsoenlijk 
leven te brengen. 

lnderdaad, een overwel
digende taak ! Hard, onbuig
zaam, van oudsher aan het 
vrije, wilde leven in de woeste 
bergen gewend, leefden zij 
van roof en gewelddaden, 
erkenden wet noch overheid, 
en werden hoe langer hoe 
meer onhandelbaar. Niette
min, trouw aan zijn heilige 
roeping, heeft het Leger de 
taak aanvaard. 

Kampen werden ingericht 
met woningen - hutjes vol
gens inlandsch model - en 
zelfs met schooltjes voor de 
kinderen; en een toegewijd 
Officier van het Leger des 
Heils werd met zijn vrouw 
aangesteld in bevel van zulk 
een kamp. Die Officier is alles 
in zoo'n kamp : zielzorger en 
opvoedkundige, rechter en 
dokter, werkgever en raads
man - alle verantwoordelijk
heid rust op hem. Hoe het 
mogelijk is zulk een onge
temde schaar menschen te 
vormen tot fatsoenlijke Iieden, 
hen te gewennen aan orde en 
regelmaat, hen er toe te bren
gen om in het zweet huns 
aanschijns te werken? 

De Officier kent het geheim: 
de macht van God om te 
"redden tot het uiterste" alien, 
die in Hem gelooven met een 
levend geloof, en de macht 
der liefde van Christus, die 
gewillig rnaakt, evenals H ij 
dit deed, , zich op te offeren 
voor het heil dier menschen. 

Bouwend op dezen grond-
slag, werd het werk in het R • 
kamp te JI. begonnen. ,, Ge bod 
op gebod'', ,,regel op regel", 
hi er een weinig, daar een weinig'', dag 

~an dag, met woo rd en daad, met lief de 
en geduld, met fermheid ook, waar dit noo
dig is werd geleerd, onderwezen, bestraft 
en aa~gemoedigd - en de vruchten bleven 
niet uit. . 

Heel heel Iangzaam ! Is met het geeste-
I .. k Jev'en gelijk aan het leven in de natuur? 

· i~rst de kiem, fijn en teeder, dan het 

1 · e ook al zwak en bevend - (en ge 
ha ~Pl dat er o zoo voorzichtig mee m?et 
;e~a~deld worden ! Een ruwe aanrakmg 

van een tactlooze menschenhand, ecn 
windstoot, een regenbui, en het ligt ge
knakt terneer) - tot de volle aar verschijnt 
na vele dagen. En zooals ge de natuur niet 
~~nt haasten, evenmin kunt ge het geeste· 
hJk leven drijven. Vooral niet bij deze wil
de bergstammen I 

Liefde en geloof en trouwe arbeid over
wonnen; het harde, onbuigzame maakte 
plaats voor gehechtheid en vertrouwen. Ont
luikende knopjes van een verlangen naar 
iets beters, naar het andere Ieven, rein en 

Lt. KOLONEL A. B. OUGELMANN. 

schoon, dat hun werd voorgehouden kwa-
men te voorschijn. ' 

I.~ 't bijzonder ~as dit waar te ncmcn bij 
Krishna, een der le1dende geesten ondcr die 
s~hare. Hct was _niet te ontkennen - een be
sltste verandermg had bij hem plaats gehad. 
Men kon op hem re~enen. Zijn ruwheid 
veranct~:de tn zachthe1d; en hoe tecrgierig 
werd h11 ! We!k een belangstelling lcgde hii 
aan den .~ag in 't onderwijs uit den Bijbel t 

Kon htJ nog leeren lezcn? Hij wilde z ) 
graag zelf ,,het Boek'' leercn kcnncn, waar-
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uit de Adjudant zooveel schoons verte~~e. 
Zoo kwam bet, dat hij, r~eds op jar~n z11n
de, nog leerde1 lezen. Moeite noch inspan
ning waren hem te veel. .. 
. Het. w·as 

0

ee~ die; ;eldza~m· ~o~ie '1ndi
sche zomernachten. Aan het donkere azu~tr 
des hemels blonken millioenen sterren in 
zulk een schitterende pracht, als alleen een 
Oostersche hemel ze biedt. Stil was het op 
veld en akker. Stil - doodstil in het kamp. 
Het rumoer, dat kort te voren nog werd 
gehoord, was verstomd; alles lag in diepe 
rust. 

De Officier in bevel deed de ronde door 
het kamp. Plotseling zag hij het schijnsel 

van een lichtje. Het kw~m 
uit een der inlandsche hut1e~: 
Naderbij gekomen, hoorde htJ 
het geluid van een stem. Wat 
was dat? 

Zachtjes trad de Offi~}er 
nader. Bii het zwakke sch11n
sel zag hij Krishna, die hardop 
las uit het Boek"· het was " ' . de geschiedenis van 's Het-
lands verzoenend sterven. 
Door een reet kon de Offi
cier hem juist zien, hoe hij 
op den grond gehurkt, m~t 
diepen eerbied las, ter~11I 
zijn vrouw, op baar mat mt
gestrekt met evenveel belang-
stelling luisterde. , 

Kunnen wij, die den Hetland 
liefhebben, ons niet v0.?rst.el
len, hoe de Officier b11 9!en 
aanblik ontroerde? He1l1ge 
vreugde doortrild~ hem, dank
baarheid voor d1en man en 
zijn vrouw, verdiept in en 
geboeid door ,,het Boek". 
over den ijver en ernsit, ge
toon d door het bestudeeren 
er van in nachtelijke uren, 
terwijl anderen sliepen. 

Immers hij wist, hoe groot 
de duisternis van het heiden
dom was, waaruit deze man 
kwarn. Hij kor. naar waarde 
schatten die groote verande
ring ten goede, die in hem 
had plaatsgegrepen. Een ont
luikend knop.fe nog maar; 
nog niet de voile aar; nochtans 
- een ziel was ontwaakt ten 
ecuwigen leven en wii we· 
ten, dat Hij, Die het goede 
werk begonnen is, dit ook 
kan en zal voltooien. 

*** 
"Adjudant Sahit 

ben besloten, d 
en vrouw hier 
m6gen blijver 

wij heb .. 
e man 

t !anger 
gedrag 

hen niet is zoodanig. da 
tanger in ons midden kunnen n ' ·t · · · 

Het was de ,, Pan ch" of Dorpsr d, bes. a:;;· 
de uit vijf mannen, zelf vrocger mt gad~~rg~ 
en behoorende tot hovengcnocnt e h . d 
stammen. Zulk e~n vijfta~ maakt de ovc~~ ee~n 
uit van ieder Bntsch·lnd1sd1 d,~rp,l- in het 
dergelijk bestu.ur is ook:-hecl t~c ~dus voor 
Leger des He1lskarnp 1ngevoc{ · bewoners 
het goede gedrag van dde .ampzulk een 
verantwoordclijk gestel , is 

Zic uvrvulg op p<tg. 7-
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Ik bladerde in Selma LagerlOf's "Christus 
Jegenden" en las nogeens van den ouden 
herder, <lien zij zoo fijn weet te teekenen 
a1s het beeld van den natuur-
Jijken mensch, die docf en 
blind is voor het heerlijke 
gebeuren Gods in zijn onmid
dellijke omgeving, totdat hij 
zich buigt onder den scepter 
van den Vredevorst. Uit 

" 
de Heilige A vond" neem ik 

een paar reg els over. 
. . .......... ,.~··· · ··· ... . 

" 
Toen de herder, die een 

nare, knorrige man was, dat 
alles zag, werd hij heel ver
baasd : ,, Wat kan dat toch 
voor een nacht zijn, dat de 
honden niet bijten, de scha
pen niet bang warden, de 
speer niet doodt en 't vuur 
niet zengt ?'' -

,,Hij riep den vreemde te
rug en vroeg hem : ., Wat is 
dit toch voor een nacht? .En 
hoe komt het toch, dat alle 
dingen barmhartigheid betoo

nen ?" -
,,Toen zei de man: ,,Ik 

kan het U niet zeggen, als 
gij het zelf niet ziet''. En hij 
wilde heengaan om spoedig 
vuur aan te maken om vrouw 
en kind te kunnen verwar

men. 
,,Maar toen dacht de her-

der, dat hij den man niet 
geheel uit het oog moest 
verliezen, eer hij begrepen 
had, wat dit alles kon be

teekenen. 
,,Hij stond op en ging den man na, tot 

hij gekomen was, waar hij woonde. 
Toen zag de herder, dat de man zelfs 

" geen hutje had om in te wonen, maar dat 
zijn vrouw en kind in een grot lagen, 
waar niets te zien was dan kale, naakte 

steenen wanden. 
,,Toen dacht de herder, dat dit arme 

onschuldige kindje wel dood zou kunnen 

S T R If ~.D K R P E T 

vriezen daar in de grot, en hoewel hij een 
hardvochtig man was, werd hij aangedaan 
en wilde bet kind helpen. En hij nam zijn 

KOLONEL M. J. VAN DE WERKEN. 

ransel van de schouders en nam er een 
zachten, witten schapepels uit, gaf dien aan 
den vreemde en zei, dat hij het kindje 
daarop moest Ieggen. 

"Maar op hetzelfde oogenblik, dat hij 
ook toonde barmhartig te kunnen zijn, 
werden zijn oogen geopend en hij zag, 
wat hij tevoren niet had kunnen zien en hoor

de, wat hij tevoren niet had kunnen hooren. 

5 

J, 

"Hij zag, dat om hem heen een dichtge
sloten kring van engeltjes met zil veren 
vleugels stond. En ieder van hen had een 

harp in de hand en alien l 
• 

zongen luid, dat dien nacht f 
de Verlqsser geboren was, Die:. 
de wereld zou redden uit ha
re zonden. 

En dat alles zag hij in 
den donkeren nacht, waar 
hij vroeger niets had kunnen 
onderscheiden." . . . . . 

. . . . . . . . 
* * * 

,, Ik kan het U niet zeggen 
als gij het zelf niet ziet' 
.... - Onwillekeurig dacht 
ik aan zoo menige, vergeef
sche poging om geestelijke 
oogen te open~n. Oat moet 
God Zelf doen. Daartoe is 
openbaring van Boven noo
dig. Maar wie naar Bethlehem 
gaat, wie daar bij de kribbe 
leert buigen, die ondervindt 
reeds den machtigen invloed 
van ,,dat Kindeke''; die voelt 
als deze herder uit de legende 
de Christusgeest overwinnen 
over hardheid en boosheid en 
wat meer des menschen is. 
Het Kindeke voert reeds den 
Scepter van den Vredevorst 
van Wiens rijk geschreven is: 

,, Men zal nergens leed doen 
noch verderven op den gan
schen berg Mijner heiligheid 
want de aarde zal vol van 
kennis des Heeren zijn, gelijk 
de wateren den bodem der zee 
bedekken." - (Je~. 11 : 9). 

Naar Bethlehem dan om te Ieeren ootmoe-
digheid, barmhartigheid en aanbidding ! Dan 
zien ook wij, wat voor de meesten verbor
gen is: de heerlijkheip Gods in de nederige 
stalle; de Zaligmaker der were Id in ,, dit 
Kindeke, in doeken gewonden". 

Ja Heere jezus Christus ! Uwe is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid t Amen ! 
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.·~~ -~''"' "'~ en platform, een ge1egenheid had geh~d 
-~~~1:fj_n~~~\ ~ .~ 1 , •• ~ - - ~ om uit volle bor:t in te stemmen m 

·~~~~.~~~- ~~ ~ . ' ~y-.::~/:-0"'-' .;)~, den Enfl'elenzang: 
v. ,~-~·v, 1' ~ . , ·~ ~ ~ .Eere ziJ. God, vrede op aarde. 

'(Ii I ' ' -~if!!.!:.:.. ·...at· ~: U l " ~~ ·v _ / ~' .-~:~.:_ ~ '° ln de menschen een welbe iagen. 

\. -=~ - r. Zoo ongeveer was het dien kerst-

EEN KERSTMORGEN IN AMSTERDAM. 
DOOR KOLONEL v. d. WBRKEN. 

In een Amster
damsch Korps 
lang e jaren ge
l eden. 't Was 

de avond v66r het 
Kerstfeest. In de 
zaal kon men de 
in de Legerwereld 
zoo bekende, ge
zellige drukte vin
den. Daar stand 
de altijd-groene 
boom, met bij-
zonder welge-
vallen beschouwd 
door het groepje 
Soldaten, dat met 
de Officieren hem 
zou versieren, ma
ken tot een echten 
Kerstboom ! 't Is 
een zeldzaam heer
lijk werk, dat ver
sieren, en maar 
eens in het jaar 
heeft men dat 
voorrecht. Onder 
vrool\jken kout, 
afgewisseld door 
't zingen van de 

nieuw-geteerde Kerstliederen, began de boom 
in zijn schoon, maar toch ietwat somber 
gewaad de glans en schitteringvan ,,sneeuw", 
"engelenhaar'', ,, zilveren'' guirlandes, etc. 
op te nemen. De algemeene opinie was, 
dat als den volgenden morgen om zes uur 
de tallooze kaarsjes zouden branden, hij in 
een woord prachtig zou wezen. 

't Werd we! wat laat met een en ander, 
en de zaal moest nag geschrobd warden. 
Gewillige handen genoeg echter voor 
dezen ,,tempeldienst''. Neen, 't waren geen 
Heilssoldaten, maar een drietal ,,Iastige 
kl an ten", fabrieksmeisjes, die we! eens tot 

· de orde geroepen moesten warden in de 
samenkomst, maar die toch tot de warmste 
vrienden van het Leger behoorden. Zij 
namen verder de zaal voor hun rekening 
en "hielden de nachtwacht1' bij den boom. 
Zoo konden de Officiereil met een gerust 
hart zich neerleggen. Alles was in orde. 
De dag van morgen zou heerlijk warden. 
Oat st on d vast bij alien. Het Kerstfeest zou 
het antwoord op vele gebeden brengen, ja, 

Kerstmorgen reeds. 
1 De Luitenante had de.n wekker op kwart 
{voor vijf gezet. De b1~stond, de groote 
1morgensamenkom~t, zou 1mm.~rs o~ zes uur 
b ·nnen Maar kwart voor VtJf prec1es werd 
egide d.eur van 't kwart-ier getikt met de 

op den. Tijd Luitenante ! En we hebben 
woor t thee 'voor jul!ie gezet. Asjeblieft !'' 
~aT~e~~de hartelijkheid, die nooit vergeten 

werd. De zaal onberispelijk schoon en 
heerlijk verwarmd door een vrooliJk, knap
pend vuur in de zwarte, glimmende kachel. 

'n Eenig gezicht, dat binnenstroomen 
van de menigte op Kerstmorgen 1 Door de 
donkere, stille straten, die de vereischte 
wijding schijnen te geven, spoeden de 
donkere gedaanten zich naar de zaal, waar 
door raam en deur de zachte, stille glans 
van den boom het blijde welkom toeroept. 
Heele gezinnen zijn op 't pad. Flink inge
pakt tegen de snerpende koude, stappen 
vader en moeder met al wat meestappen 
kan naar de Leger des Heils-Kerstsamen
komst. De kinderoogen glinsteren straks in 
de zaal om 't hardst met de tintelende 
lichtjes aan den boom. 

Onder de menigte bevindt zich menigeen, 
die alleen op Kerntmorgen naar 't Leger 
gaat. Wat vindt men dan al niet in de 
zaal ! Een jonge man met treffende lsraelie
tische gelaatstrekken, volgt in ernstigen 
aandacht ieder woord van het boeiende 
Kerstverhaal. - ,, Waar is de geboren Koning 
der joden? Want wij hebben Zijn ster 
gezien in het Oosten en zijn gekomen om 
Hem te aanbidden l''-Zoo vallen de wonder
schoone woorden op dezen zoon Abrahams 
nag niet bereid om de trotsche knieen t~ 
buigen voor den gekruisten Messias, maar 
toch reeds in de verte naderend 1ot Diens 
kribbe ! 

Kerstmorgen in de Legerzaal 1 Het zang
koor met de witte sjerpen heeft zijn plaats 
op het platform ingenomen; de ,,engeltjes'' 
kinderen met witte jurkjes en goude~ 
kroontjes, onschuldige Cherubijntjes - ge
l~kkig nog zond~r vleugeltjes -, houden 
z~ch gereed hun l1~ve, lieve Kerstliedjes te 
ztngen. Roerend kllnken de heldere kinder
stemmetj~s : 

I loort, hoe de Kerstklokken klinkcn 
0,roetend den zaligen nacht I ' 
Z1et, hoe de sterrcn weer blinken 
Schitt'rend in zilveren pracht I ' 

Koor. 

Vriend'lijke klokjes, verkondigt steeds weer' 
Dat jezus daalde op aarde ternccr t 
Luidt in den zaligen nacht, 
Die ons het Heil heeft gebracht I 

Straks gaat het: ,,Er ruischt langs de wol
ken een lief'lijke naam I'' door de gcheele 
vergadering meegezongen, als een geluid 
van vele wateren door de ruimte. Wat 
kunnen die menschen zingen I Maar 't is 
ook het oude, het veel gelicfde lied van 
meer dan een generatie l 't ,, Stille nacht, 
heilige nacht, '' doet ook tel ken jare opnieuw 
zijn bekorenden eenvoud gevoelen en ge n 
Kerstmorgen zou volmaakt zijn, als niet 
ieder der aanwezigen, groot en klein, zaal 

morgen in dat korps. Tegen half acht 
spoedde de menigte zich ver~enoegd, 

gezegend, stilblijde huiswaarts. Ntet alien 
toch 1 In de zaal aan de zondaarsbank wordt 
nog gebeden. Een tiental mannen en vrouwen 
hebben de. deur huns harten geopend voor 
den Zaligmaker der we1 eld en Hij i5 daar 
binnengekomen. Toch zijn er ook onder 
de blijde menigte,. die huiswaart.s trekt, 
arme, droeve zielen. t:en nette burger.Jttffrouw 
zoekt haar bovenwoning weer op. Met haar 
beide zoons heeft zij de samenkomst bij
gewoond. En ja, "'twas mooi, heel mooi ge
weest'', zegt ze. Binnenin haar klinkt het 
echter beschuldigend: ,,En er was geen 
plaats voor Hem in Uw hart.'' -

De tijd gaat met spoed, vooral in de 
Leger des Heils-wereld. Het nieuwe jaar 
had de maanden snel achter elkaar aan 
gestuurd en het Kerstfeest was tot een 
liefelijke herinnering geworden. Het heden 
was vol en druk en eischte alle aandacht 
op. Daar komt op zekeren dag een on
bekende, jonge man met een boodsc~ap: ,,Is 
U de Zuster, die de bijeenkomst le1.dde op 
Kerstmorgen? Wilt U dan alstublteft .~~
delijk meegaan naar mijn moe.der?, Z11 is 
stervende en wenscht U te z1en I --Door 
de lange, lange straten ging het naar het 
andere deel der groote stad, naar een 
bovenwoning. Twee volwassen ~?ans met 
betraande oogen maken plaats btJ het bed 
van een stervende moeder. 

_ Zuster ,, - zegt de zwakke stem, -
,,ik ~oet st'erven en ik kan .ni.et. lk be,n 
zoo bang. lk was met Kerstm1s m de zaal, s 
morgens om zes u?r, en toen s~rak.de H~er 
zoo duidelijk tot miJn hart, maar tk w1lde met 
aan de zondaarsbank ~omen. lk was ~~ 
fatsoenlijk, Nu ben tk zoo benauwd . 
Moeizaam, met tusschenpoozen waren de 
woorden gekomen. 

Scherpomlijnd rees weer die volle zaal 
de Officier voor den geest. Dus was deze 
vrouw onder die schare geweest I 

Daar lag de arme ziel in doodsang~t. 
I-let knappe, fatsoenlijk~ burger-j~ffrouwtje, 
dat zoo gaarne welgez1en was b11 de men
schen, had den Heiland toegang geweigerd 
op Kerstrnorgen. De herberg van haar hart 
was te goed voor Hem geweest en oak te 
vol. Maar nu, nu waren de schellen haa.~ 
van de oogen gevallen. Zij wis dat ztJ 
den Zaligmaker buitengesloten Ter 
elfder ure, na vecl strijd des gel mocht 
zij nag binnengaan, maar geen maal 
op aardc, heeft zij mee mog 1cn in 
der vcrlostcn juhelzang: 

Dien naam draagt mijn Heiland, 
" Mijn lust en mijn lied!" 

Ats Hij tot Uw hart komt op Kerstmis, 
wilt Ge Hem dan binncnlaten '('' 
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UQQ cl ta~' J'~,~~~#Z, 

Een needrig plekje koos de Heer, 
Waar HU geboren werd op aard, 
In Bethl'ems stal. Hoe werd daardoor 
Zijn zondaarsmin ons geopenbaard I 

I<om?.. Mensch werd Hij zooals wij, 
Jezus, aller heeren Heer; 
Hij, Gods Zoon, verliet ZUn troon 
En kwam voor ons op aarde neer. 

Voor ons verliet Hij' 's Vaders ruoon, 
Des hemels glans en heerlijkheid, 
Schoon Hem miskenning, smaad en hoon 
En zel{s ·een kruis hier was bereid. 

De Zoon des menschen had op aard 
Geen rustplaats voor 't vermoeide hoofd: 
Vrijwillig arm rverd Hij, opdat 
Hi} rijk rnaakt, wie in Hem gelooft. 

Dat op dit Kerstfeest 't blijde lied 
VcJn elk, voor wie Hij kwam op aard. 
Den Vorst des Levens hulde bied' ! 
l lij is ons al/er loflied waard. 

(Heils- en Strijdzangen deel I) 

'-){ 11 , ll~ ~~gff~co~ u!. 
(Oud Nedc.rlandsch Kerstlied.) 

Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer. 
Ghij" komt van alsoo hooghe, van alsoo veer. 
Nu syt wellecome van den hooghen Heme! neer. 
Hier al in dit aerdtrij"c syt ghij ghesien noyt meer. 

Hal!eluja. 

d' Herders op den uelde, hoorden een ncelllv Lied, 
Dat Jesus was ghebooren, sij wisten 't niet: 
Gaet aen gheender straeten, en ghysultet vinden klaer. 
Bethlem is de stede, daer 'tis gheschiedt voonvaer. 

Halleluja. 

Heylighe dtie Koonghen uyt soo verren landt, 
Sy sochten onsen Heere met of{erhandt 
Se of{erden ootmoedelijck, Myrrh', Wieroock ende Goudt 
't Beren van dat Kinde, dat a/le ding behoudt. 

Halleluja. 

Heils- en Strijdzangen deel VII) 

Schoonste der sterren en Lichtglans in · t duister, 
Lief lij"kste Zon, die deez' aard ooit bescheen., 

Hoe L.tiordt ons harte bekoord door Uw luister f 
Schittrend is 't licht, dat Gij spreidt om U heen I 

Heerl(jke gave, door God ons gegeven I 
Voor Hem geen plaats dan alleen in een stal I 

Englen aanbidden dien Vorst zoo verheven, 
Redder der wereld, en Heer van 't Heelal I 

Hoe toch, o Heiland, hoe kunnen we U eeren ? 
Zou 't goud of wierook zij'n, wat U behaagt? 

Zoudt G ij' ju wee/en of paarlen begeeren ? 
Is dat het offer, dat Gij van ons vraagt? 

Vruchtloos is 't aanbod van 't schoonste der aarde. 
Om ons Zijn gunst te verwerven als loon. 
Hulde des harten hee[t veel grooter waarde : 
Levens wenscht Hij, Hem uit dank aangeboon. 

Schoonste der sterren en Lichtglans in 't duister, 
Lieflijkste Zon, die deez' aard ooit bescheen, 

Hoe wordt ons harte bekoord door Uw luister ! 
Schittrend is 't licht, dat Gij spreidt om U heen. 

(Heils- en Strijdzangen deel II) 

&.~n "~~~;~ i~ \1001t~\!~ nuf.?n. 

(Naar een oud Kerklied uit de l 5e eeuw .) 

Ben f?Jjsje is voortgekomen uit fesse's ouden tronk 
Waarvan aan d'oude iJromen God de belofte schonk, 
En heeft een bloem gebracht te midden van den winter, 

In 't holle van den nacht. 

De Roze, daar ontloken, waavan 't profetenwoord 
Tevoren had gesproken, bracht ans Maria voort, 
Naar Gades heil'gen raad, om 't menschdom te verlossen 

Uit zijn gevallen staat. 

Wij bidden LJ van harte, God, Vader, vol gena, 
Door fezus' bittre smarte, Zij'n dood op Golgotha, 
M aak ons van zonde vrij, opdat voortaan ons ha rte 

Hem tot een woning zij I 
(Heils- en Strijdzangen deel VII • 
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' J. Stil le nae ht hc1 - Ii • gc nacht ! Da . v1ds Zoon, lang vcr - wacht 
I 

2. Hulp' . loos Kind. Hei . lig Kind, Oat %00 trouw 1on • daars mini. 

3. St1l . le na~ht hei - Ii • ge nacht ! Heol en vree wordt gc • brachl 
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Die mil • l1oc • ncn tens za • h • !l'" zal. 
Ook voor m1j hebt G'U njk - do111 ont • zegd. 

Aan cen we - reld vcr • lo - ren in schuld, 

Word? gt • ho • rtn in Brth • le - hems st:il 

W erdt Ge tn stroo fn 1n doc. ken ge • lrgd. 

Gods be • lof • tc wordt httr - lijk vu - vuld , 

.,, 
HiJ. dtr 1chep - se • len Heer I Hil - der Khcp • lit • Ice Httr I 
Leer m·u dan - ken daar . voorl Leer . m'U dan • kcD daar voor I 
A . men. Go . de z.ij d'eer I A - men Go . de 21j d'ur I 
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