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Een Paaschboodschap 

w onderbaar liefelijk zijn de enkele kijkjes, die ons gegund warden op 
het !even van deze Maria van den Paaschmorgen. Geen straaltje van 
iicht laat ons iets zien omtrent haar kindsheid. Alles wat wij weten 

is, oat zij van de kust van Magdaia kwam, en toen zij den Man van Galilea voor 
't eerst ontmoette, bezeten was van zeven duivelen.. Natuurlijk wierp Hij ze uit, 
en de groote z.ondares werd een toegewijde geloovige. En na dien tijd zien wij 

. haar onder degenen, die Hem volgden; 
en terwij I Hij al de steden en dorpen 
afreisde, en de blijde boodschap om
tren.t het Koninkrijk Gods predikte door 
woord en daad, was Maria steeds in 
de nabijheid · en luisterde naar de · 
gezegende woorden, die over Zijn lip
pen kwamen. Zij begeerde vurig Hem 
te dienen ; .haar hoofd en hart waren 
immer oplettend, en vervuld van een 
krachtig verlangen om aan al Zijn be
hoeften tegemoet te komen, want wij 
lezen, dat zij met de andere vrouwen 
was, die ,,Hem dienden. van haa! goe
deren'', en van vurige liefde klopte haa1 
hart sneller, terwijl zij met teedere 
handen Zijn vermoeide voeten baadde, 
of een eenvoudigen maaltijd voor Hem 
gereed maakte. 

Zij nam snel toe in genade ; en de 
voornaamste karaktertrekken, waar
door zij zich in haar leven onder
scheidde, traden krachtig naar voren. 

Daar was in de eerste plaats haar 
trouw. Dit is een schoone eigenschap, 
een hoedanigheid, die, als zij ten voile 
ontwikkeld wordt, den grondslagvormt 
voor een krachtig karakter-den grand, 
waarop al het andere rust. Magen wij · 
die alien aankweeken, want als het 
ons aan trouw ontbreekt, wat kunnen 
wij dan doen voor de menschheid, 
onzegeliefden , ons Leger, en voor God? 
Haar trouw was waarachtig, blij vend 
en volhardend. 

Merk ook haar toewijding op. Zij 
stond bij Zijn kruis . Anderen kwamen 

. en gingen; zij stond daar, geb~nden 
door banpen van Jiefde en d1enst. 
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· Moeizaam kroop de dag heen. De 
duisternis die dat ontzettende tafereel 
op Golgotha's hoogte omsluier~e, w~s 
niet dikker dan oe duistern1s, die 
haar lijdende ziel beklemde. 

jezus haar Heer, was gekruisigd I Toen kwam Jozef van Arimathea, en 
stilzwij~end en bedroefd droeg 1?en het heilige lichaam naar d.e grafspe

1
lonk, ~n 

onder degenen die den begrafe111sstoet vormden, was ook Mana Magda.ena, die 
deelde in het teed van de kleine groep treurenden, op dien donkersten 
avond, die ooit: is gedaald over het hart en de hoop der menschen. jezus was 

dood! 
Een toewijding als de hare heeft er behoefte aan, nabij het voorwerp barer 

1
. fd t .. . daar dat op dien eersten Paaschmorgen, heel vroeg, voordat de 
1e e e z11n, van . h dd d N'. · b" h t f 

stralen . der morgenzon de duistern~s a en wegg:vaag , .aria IJ e gra 
. Z"' s het Jaatst bij het kruts en het eerst bt] het graf. 

k~ am. 11b wad 1 1.1
. geweest ziJ·n toen · zij zag, dat Cle steen weggerold was! 

Hoe ver aas za z • . .. 
En hoe snelde zij heen, om de discipelen op te schr~~ken met _haar kree~.: H.ZtJ 

bb d H eagenomen uit het graf, en WIJ weten niet, waar ZtJ em he en en eere w f" •• 

d h bb ,., E ocht geen oogenblik ver-loren gaan, en alien snelden z11 met 
geleg e en· hetr smt'lle graf Heel spoed g hadder. zij er zich van overtuigd, dat 
haar terug naar 1 · • • • 
het lichaam van hun bemind.en Heer weg was, en de d1sc1pelen gmgen ~e~erom 

, 
1 

· Maar Maria niet. ziJ. stond bij het graf te weenen. Trouw en toew11d111g als 
naar 1UIS. ' • ct I ct· f t 1· fd de hare kon jen niet worden terneergeslagen, zelfs met oor een e 1g gra , wan 1e e 

heeft . een groot weerstandsvermogen. Maar als zij ween de, bukte zij in het graf. · 
Op dezen blijden Paaschmorgen in het jaar onzes Heeren 1924 zijn er 

velen, . die dezelfde vergissing begaan; zij · ween en bij dt: graven van hun 
vervlogen hoop en niet bevredigde verlangens, hun begraven lief de en ambitie; 
zij bukken zich en kijken naar omlaag, vergeten ce, dat het hart geen regenboog 
zou aanschouwen, als de oogen geen · tranen keu den, en dat het zien op de 
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dingen, die beneden zijn, hun hoop 
verflauwt, hen verlamt en buiten 
machte maakt , nog eenige paging 
in het werk te stellen, hen belet 
nuttig te zijn en hun geloof in den 
God der genade ondermijnt. 

Arme Mar ia I Zij stortte haar tra
nen om een dooden Christus, terwijl 
naast haar een verrezen Heiland stond. 
Magen wij niet aannemen, dat de 
trouw en toewijding der vrouw en 
de afwezigheid van iedere gedachte 
aan haarzelf, Zijn hart zal hebben 
verheugd? In ieder geval was Hij 
geroerd door haar tranen , wan 
de dood had Hem niet veran derd. 
Hij was nog steeds de liefhebbende, 
teed ere, medegevoelende Christ us, 
met Wien zij de dorpen hqd afge
reisd, nog steeds de Zoon des Men
schen, Wiens hart het pijnlijke van 
de menschelijke smart had gevoeld~ 

,, Waarom weent gij?" vroeg Hij, en 
een oogenblik later noemt Hij haar met 
onvergelijkelijke teederheid bij haar 
naam. Trouw en toewijding inoeten 
hun loon meebrengen, vandaar dat 
deze Maria door God geeerd werd 
en door Jezus werd uitgezonden om 
de brengster te zijn van de eers.te 
boodschap van den opgestanen Chris
tus aan zijn discipelen. ,,Ga heen, 
boodschap l", dat het groote leerstuk 
omtrent de onsterfelijkheid niet !anger 
speculatief is, maar een vaststaand 
feit behandelt. De Heer is verrnzen ! 0, 
hoe jarnmer toch, dat blind sekse
vooroordeel gedurende eeuwen Zijn 
uitverkoren boodschapsters 'an het. 
brengen der groote tijding heeft terug 
gehouden. Hoe snelde Maria heen t 
,,lk heb den Heere gezien, " was het 
woord van haar getuigenis, en daarna 
brengt zij den verbaasden di~cipelen 

de Paaschboodschap : ,,Ik vare op tot Mijnen Vader en uwen Vader, en tot Mijnen 
God en uwen God'' een boodschap, die gewaagt van de grootste overwinning, die 
ooit op deze wereld behaald is, overwinning over den dood en het graf. 

Een stervende geloovige zeide eens: ,,Ik wensch, dat deze boodschap boven 
mijn sterfbed zal geschreven staan ; ik wensch, dat mijn brekende oogen er 
op zullen rusten; dat ik mij in den doodstrijd zal kunnen verblijden, omdat ook ik 
zal kunnen opvaren tot mijn Vader en mijn God ." 

Heerlijke boodschap ! Zij is vol hoop en blijheid voor ali en, die gelooven. jezus 
is nu onze verrezen Heiland ! Hoe onweerspreke!ijk zijn de bew\izen van Zijn 
tegenwoordigheid ! Overa1 om ons heen - en so ms geschiedt het met onszelf _ 
worden levens geheel veranderd; slechte menschen warden goed, zondaars Worden 
tot geloovtgen, zwakkelingen tot helden des g~loofs en der liefde , en dat alles 
omdat Christus is opgestaan. • 

0, welk ~en blijdschap is er in deze Paaschboodschap ! Het gra f w ordt een 
geopende deur, de toegang tot den heme!. Onze geliefden slapen in J ezus' armen 
maar zij zullen weer opstaan. En onze Maria's zullen zijn onder de schare in witt~ 
kleederen, en wi! zullen haar stemmen herkennen en hen bu name noemen en te-
zamen zullen wij \ms in eeuwigheid verblijden in onzen verre:z.en Heer. ' 
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M evrouw Berney vertelt ons 'de vol gen de 
treffende geschiedenis: 

,,Vele jaren geleden verlangde ik vurig als 
zendingszuster te worden uitgezonden, 
maar het scheen wel, alsof mijn weg 
daartoe afgesloten werd, zoodat ik niet gaan 
kon. De jaren kwamen en gingen, en einde
lijk kwam ik op de Stille-Zuidzee-kust in 
Californie te wor.en met mijn echtgenoot 
en mijne kleine jongens. 

Daar hoorde ik van een man. die achter 
de bergen woonde, en in het Jaatste stadium 
van tering verkeerde 

Men zeide mij: ,,Hij is zoo ruw en gemeen, 
dat niemand het bij hem kan uithouden, en 
daarom brengen de mannen hem het noodige 
voedsel, zetten dat bij hem neer, en laten 
hem dan maar vierentwintig uren alleen. 
Zij zullen hem nog wel eens dood vinden, 
en hoe eerder hoe beter. Ik gelo:if niet dat 
hij ooit eene ziel heeft gehad." 

Het medelijden met dien man vervolgde 
mij dag en nacht, en ik deed drie dagen 
achtereen moeite om iemand te vlr.den, die 
hem wilde oppassen. 

Niemand toonde zich bereid en toen ik 
mij knorrig van den laatsten man, aan wien 
ik mijn verzoek deed, afwendde, veront
waardigd over zijne onverschilligheid, kwam 
-opeens de· gedachte bij mij op: ,,Waarom 
gaat ge zelve niet? Dit is toch echt zen
dingswerk". 

lk zal maar niet vertellen, hoe ik de ge
dachte trachtte te · ontkomen door mij zelve 
wijs te maken, dat het toch niet helpen 

. zou, noch hoe ik beef de bij het vooruitzicht 
iemand te zullen zien zoo gemeen als hij. 
Dat was immers geen werk voor miJ 

Toch bleef m'jn geweten mij kwellen; en 
op zekeren dag begaf 1k mi; op weg over 
de bergl.!n naar de klei-hut. Er was maar 
een ka~er. 

De deur s ond open. en in een hoek lag-op 
wat stroo u1 met een katoenen deken 
gedekt-een c;tervende man. De zonde had 
haar vreeselijk kenmerk op zijn gelaat 
afgedrukt, en, indien ik niet geweten had, 
dat hij niet Joopen kon, zou ik teruggekeerd 
zijn. Toen mijn schaduw op den grond 
zichtbaar werd, zag hij op, en verwelkomde 
mij met een afgrijselijken vloek I kwam 
naar voren en weder vloekte hij. ,,Mijn vriend, 
spreek zoo niet," zeide ik. ,,lk ben uw 
vriend niet; ik heb geen vrienden," zeide hij. 

,,Nu, ik wil het zijn en" - maar de vloeken 
volgden elkander op, terwijl hij herhaalde: 
,,Gij zijt mijn vriend niet; ik heb er nooit 
een gehad, en ik heb ze ook niet noodig." 

lk reikte hem toen-op armslengte van mij 
af-de vruchten toe, die ik voor hem had 
inedegebracht, en naar de deur gaande, 
vraagde ik hem of hij zich zijne moeder herin
nerde, hopende daardoor een zacht plekje 
in zijn hart aan te raken ; maar hij vloekte 
haar. ·1 oen vroeg ik hem of hij eene vrouw 
had gehad, en hij vloekte ook haar. lk trachtte 
hem van Jezus te spreken en van Zijn ver-

~ T R Ij D K. R E E T 

,,DE MAN, DIE VOOR MIJ STIERF''. 
UIT HET ENGELSCH. 

Geschiedenis van een Califomischen mijnwerker. 

zoeningsdood; maar hij 
Jegde mij met zijne vloe
ken het stilzwijgen op 
en zeide: .. Oat is alles 
leugen. Er is nooit iemand 
voor anderen gestorven." 

lk ging ontmoedigd 
heen en zeide tot mijzelve: 
,,lk wist, dat het nutteloos 
zou zijn", maar toch ging 
ik den volgenden dag 
weer, en hield het veer-

Want het 

woord 

des Kruises 

1s wel 

medelijdend gevoel ge
weest. lk had die ziel niet 
voor God opgeeischt. 0, 
hoe schaamde ik mij voor 
mijn zendingsijver Ilk vieJ 
letterlijk op mijn aange
zicht, en ik riep: ,,0 
Christus ! geef m ij iets te 
zien van de waarde eener 
menschelijke ziel." Mijn 
Christen, hebt gij ooit die 
vraag gedaan en gemeend? 

DWA.ASHEID~ 
JllAAR OHS;;i DIE B'EH.QUDEN, WORDEN'~ 

IS HET 
tien dagen vol, maar hij 
toonde zelfs niet de 
dankbaarheid van een 
hond. Toen de twee weken 
om waren, zeideik: ,,lk ga 
niet meer." 

EEN KRACHT Vraa.g h~.t niet, tenzij gij 
bere1d z11t gemak en zelf
zuchtige genoegens op te 
geven, want na zulk een 
?penbaring zal uw !even 
1ets geheel nieuws voor 
U worden. Toen ik dien avond 

mijne kleine jongens naar 
bed bracht, bad ik niet 
meer voor den mijnwer
ker. Mijn kleine Charlie 
merkte het op, en zeide: 

GODS. 
1 KORINTHE l: 18 

Ik bleef op mijn knieen 
totdat Calvarie een we 1-

. k e 1 ij k he id voor mij 
werd. lk kan deze uren niet 

,,Mama, u hebt n1et voor 
<lien boozen man gebe
den". 
,,Neen," antwoordde ik met een zucht. 
,,Hebt u hem opgegeven mama?" · 
,,lk geloof, ja." ' 
,, Heeft God hem opgegeven, mama? Moogt 

U hem opgeven, als God het niet doet ?" 
lk kon dien nacht niet slapen. Die man 

stervende, zoo diep gezonken en niemand, 
die zich over hem bekommerde I lk stond 
op en ging in de eenzaamheid om te bidden, 
maar op hetzel!de oogenblik, dat mijn knieen 
den grond raakten, werd ik overweldigd 
door he~ gevoel, dat mijn gebeden geene 
beteekenis hadden. lk had geen geloof, 
en .... ik had mij niet ernstig over den 
man bekommerd; het was niets dan een 

beschrijven. Ze gingen 
. ongemerkt voorbij maar 
tk leerde d.ien nacht wat ik nog ni~t gcJeerd 
had: t~. w.orstelen voor een menschenziel. Ik 
zag. m11n Heer, zooals ik Hem nog nooit 
gez1en had. lk bleef op de knieen tot het 
antwoord kwam. 

_!'oen ik in mijn kamer terug kwam, zeide 
m~1n echtgenoot: ,,Hoe zal het nu met Uw 
m11nwerker gaan ?" 

,,Hij zaJ gered worden," zeide ik. 
,,Hoe zult gij het aanJeggen?" vraagde hij. 
,,D.e Heer zal hem redden, ik weet niet 

wat 1k zal te doen hebben," antwoordde ik. 
De voJgende morgen. bracht mij een Jes 

in Ch!istelij'kcn a.rbe~d, di~ ik nog niet geteerd 
had. I ot nu toe had 1k alhJd tot den namiddag 
gewacht met mij op weg te begevcn; ik 
veranderde dan eerst van kJeeding, deed 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ DE OEV AREN VAN HET SPIRITISME. ~ 
daareptegen 'A-'.ordt ons ook gesproken 
van engelen, die altijd nabij zijn om ons 
te versterken en te bevrijden (Hebreen 

@ @ 

~ . DOOR L T.-COMMISSIONER NURANJ. ~ 
~M~M~M~M~M~M~M~~M~M~M~M~M~M~~ 

Wi( meenen, fat het ook voor de 
lezers van de St 1kreet van Ned.-lndie 
'Van nut zal zijn, ndien wij het stand
punt van onze Organ satie met betrekking 
tot het bovengenoemde Gevaar dui
delijk uiteenzetten. De opstellen van 
Commissioner Nurani zijn in briefvorm 
in een onzer Engelsche Leger des 
Hei ls-bladen verschenen en daarna 
overgenomen in de Strijdkreet van 
Holland. (Red). 

Beste E-velien, 
Wat je mij schreef omtrent het verlies 

van je broer, heeft mijn diepste mede
gevoel opgewekt. Maar je verlangen om 
nu nog gemeenschap met hem te houden, 
en op deze wijze, naar je hoopt, de 
klove des doods te overbruggen - wat 
met het oog op je voortdurenden 
nauwen omgang en innige vriendschap 
met hem een natuurlijk verlangen is -
vervult. mij met ongerustheid. . . 

Gedurende de dertig jaren, die 1k in 
Britsch-IndiE! doorbracht, heb ik heel 
wat gezien en ervaren en ik s~hrij~ jou 
nu zooals ik het een van m11n e1gen, 
lie~e Jndische meisjes zou doen, int1ien 
zij in jouw .omstan~.igheden verkee~?e. 

Er is niets m den B11bel, dat ons bew11st, 
dat on 11 iddelhjke verbinding met onze 
dooden mogelijk is, zelfs al ware het 
geoorloofd. 

De Schrift spreekt van den dood ~~.s 
een slaap (Deuteronomium 31: 16; Daniel 
12: 2; Handelingen 7: 60; I K?_rinthe 
15~20 en 21) Als we slapen, ZIJ~ we 
ons niet bewust van wat ons omrmgt; 
onze geest rnoge bezig zijn in droornen, 
maar we weten niet, wat er om ons 
heen gebeurt. Ofschoon onze overleden 
vrienderf voor ons slapen, is hun geest 
wakker voor God, en zij, die Hem lief 
hadden, zijn met Christus, hetgeen veel 
beter is. In slaap voor het verdriet en 

de verzoekingen van het !even, zijn zij 
"':.akker voor ·de vreugde van Zijn bij
z11n. 

Nu vraag je misschien: '°A ls dit zoo 
is, hoe is het dan mogelijk, dat zekere 
person en, die men ,, mediums" noemt, 
zichzelf de mac ht toekennen, ons in 
aanraking te brengen met de dooden ?"' 
je vertelde mij, dat zulk een persoon 
wenschte, dat je door middel van 
haar gemeenschap zou houden met 
je broer en je vraagt : ,, Is dan a Iles, 
wat men zegt omtrent het spiritisme, 
onzin; en heeft het ten slotte niets te 
beteekenen ?" 

Neen, ik ben niet een van degenen, 
Evelien, die zegt, dat het niets te be
teekenen 11eeft; ik geloof, dat het wel 
iets te beteekenen heeft, heel veel zelfs, 
dat zeer ernstig is. Denk eens: Welke 
zijn die geesten, met wie de mediums 
gemeenschap houden ? 

Terwijl wij geen reden hebben, om 
aan te nemen, dat de geesten van onze 
geliefden gedurig om ons heen zijn,zegt de 
Bijbel ons, dat de lucht vol is van andere 
geesten. Toen satan uit den heme! werd 
verbannen, nam hij een men igte geringere 
gevallen geesten mee, en deze staan 
onder zijn macht en doen, wat hij hun 
beveelt. Er is een voortdurende strijd 
tusschen de engelen Gods, die uitgezon
den worden om Zijn kin°deren te helpen, 
en deze slechte geesten, dk trachten hen 
te verzoeken en ten gronde te richten. 
Wij lezen van dezen strijd ·in Efeze 6: 
12: "Want wij hebben den strijd niet 
tegen vleesch en b1oed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tege_n de 
geweldhebbers cter wereld, der duisternis 
dezer eeuw, tegen de geestelijke boos
heden in de lucht''. 

Dit klinkt vreeselljk, is 't niet? Maar 

1.: 13 -~n ~4). ,,De engelen ....... . 
Zl.Jn ZIJ n~et alien gedienstige geesten, 
die tot d1enst uitgezonden worden om 
dergenen wil, die de zaligheid bee'rven 
zullen ?' 1 Er zijn vele andere passages 
in den Bijbel, over dit onderwerp hande
lend, die ge met behulp van een con
cordantie kunt opslaan. 

Een medium is een persoon, zeer 
gevoelig van aanleg, die, wanneer hij 
of zij wordt geraadpleegd en daarna 
een oogenblik stil wacht, in een soort 
geestvervoering geraakt en dan spreekt. 
Het medium zegt, niet zijn eigen woorden 
te spreken, maar de woorden van een 
onzichtbaar wezen. Dit is, wat men in 
cten Bijbel noemt ,,een waarzeggende 
geest". De overledene, zoo zegt men 
brengt zijn boodschap OVE:r aan deze~ 
geest, door welken het weer overgebracht 
wordt aan het medium. Het zal je 
dus opvallen, dat de boodschap niet 
regelrecht komt, maar door twee tus
schen personen, een zichtbaren en een 
onzichtbaren. 

!Jit is niet de wijze, waarop onze 
Hemelsche Vader handelt. lndien het 
Zun wil was, dat wij, tot onzen zegen en 
onze troost, gemeenschap zouden houden 
met onze geliefdcn, dan zou Hij hun 
z~ker toestaan, naar ons toe te gaan en 
d1recte gemeenschap met ons te hebben 
zonder bemiddeling van onbekende we~ 
zens. Ook zou Hij ons wel in Zijn woord 
de een of andere aanwijzing hebben 
g~geven, dat· dit o 1ereenkomstig Zijn 
wtl was. We worden aangemoedigd, om 
regelrecht. tot on zen Ood te gaan door 
onzen Helland en er wordt ons ~eleerd 
dat er geen andere middelaar tussche~ 
G~~ en den mensch is dan jezus Christ us: 
~IJ weten, dat zij, ~ie ons zeggen tot 
God te. gaan door m1dc_lel van heiligen 
of van 1ernan.d anders, d1t doen in strijd 
met Gods ~1gen woord. Z1e je niet in, 
hoe gevaarhJk het moet zijn, onz.::n geest 
toe te staan onder den invloed te kornen 
van onbekende wezens, van welker ka
rakter en verleden wij niets afweten? lk 
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mijn handschoenen aan en begon mijn 
~andeli.ng, als de schaduw over de bergen 
v1~!. D1~n dag echter haastte •ik mij - toen 
m11n kleine jongens naar school waren - om 
weg te komen, ni'.!t denkende aan mijn 
kleederen, noch aan de schaduw. Ik dacht 
steed$ aan dien armcn man, die voor Christus 
moest gewonnen worden ..... hij mocht 
eens sterven. . 

Toen ik het huis verliet, kwam juist een 
buurvrouw uit haar huisje en zeide: ,,lk zal 
met U m~degaan." lk h~d haar niet noodig, 
meende 1k, maar ook h1erin had ik een !es 
te leeren; God kon beter plannen maken 
dan ik. 

-~ij had haar dochtertje bij zich en toen 
w11. de hut bereikten zeide ze: ,,lk zal hi er 
bu1ten op U wachten." 

lk weet niet wat ik verwachtte maar de 
man ontving mij met een vreeselijken vloek · 
het deerde mij echter niet want ik wa~ 
achier Christus, en daar b

1

leef ik. lk kon 
dragen, wat Hem het eerst trof. 

Terwijl ik het water voor hem bracht en 
~en handdoek - kJeine diensten, die ik hem 
1ederen dag had bew~zen, en die hij zonder 
zweem van dankbaarheid had aangenomen 
- klonk de ziJveren Jach van het kind tot 
ons door. 

,, Wat is dat ?" vroeg de man op gretigen 
toon. 

.~Het is een klein meisje, dat buiten op 
m11 wacht." 

. ,,Zoudt ge er iets op tegen hebben, haar 
binnen te laten komen?" vraagde hij op een 
toon, z.ooals ik nog nooitvan hem gehoord had . 

lk ging naar de deur en wenkte het kind· 
toen nam ik haar bij de hand, en zeide; 
,,Ga eens even naar den zieken man toe 
~.amie." Zij schrikte en week terug, toen zd 
z11n ~elaat zag, en zeide: ,,Ik is bang", 
maar tk ~telde haar gerust door te zeggen: 
,,~rr:ie, z1eke man; hij kan niet opstaan, en 
wil .le zoo gaarne eens zien ". 

Z11 z.ag er uit als een cngel, met haar 
levend1g gezichtje omlijst door gouden 
krullen, en haa r oogen zacht en medelijdend. 

.. I~ ~aar handjes hicld zij de blocmen, die 
Z~J 1u1st van de roode sali~ geplukt had, en 
~tch over hem :1cenbuigende, zeide zij: .;lk 
~s bedroefd dat u ziek is, arme man. Wil 
ie een bloempje hebben ?" 

Hij lcgde zijn groote, uitgeteerde hand 
over de bl?emen heen op het mollige handje 
v~n het kind en groote tranen kwamen in 
z11~ oog~n, toen hij zeide: ,,lk heb ook een 
klem me1sje gehad, en zij stierf. Haar naam 
was Mamie. Zij gaf om. mij, en niemand 
a~ders. lk ~ou moge.!iik anders geworden 
z1~n. aJs z11 was bl11ven !even. Sinds zij 
st~erf,. ben ik iedereen gaan haten." Toen 
wist 1k, dat ik den sleutel had tot het hart 
v~n den man. De gedachte - vrucht van het 
m1ddernachtelijk gcbed - kwam snel en ik 
·~eirle: , 1'oen ilr u "an l.'w mocder ~!'! var. 
uw vrouw sprak, hebt gij ze gevlockt; nu 

(Zie Vl'l'Volg z)((g. iJ kolom 4). 

weet zeker, dat jij, als jong meisje, je 
ten voile bewust bent van het gevaar 
dat schuilt in het spreken of gaan wan de~ 
len met onbekende heeren. In de kranten 
lezen ~ij mee.r .dan eens, hoe ongelukkig 
derge!J1ke me1s1es vaak aan haar einde 
kome.~. Maar het is minstens even ge
vaarllJk voor onze geestelijke natuur, om 
onzen geest over te leveren aan de macht 
van onbekende wezens. 

Deontvangen boodschappen zijn meest
al zeer onbet~ekenend en onbevredigend, 
en zeker niet zoo, a.Js wij zouden 
verwachten, dat onze geliefden ze 
ons zouden zenden uit een betere 
wereld. Een van de voornaamste 
schrijvers over het spiritisme is een 
natuurkundige, die er mee begon na den 
dood van z~jn zoon, die, naar wij lezen 

· e~n fijn-begaafde jonge man was geweest'. 
1 oen de vader hem echter trachtte te 
bereiken door middel van een medium 
kwam hli tot de ontdekking, dat hij de~ 
eenen keer met den geest vanl!en lnd ier 
te doen had, den anderen keer met dien 
van een klein, donker meisje, dat Feda 
heette en slecht5 gebroken Engelsch 
sprak, terwijl de zoogenaamde bood
schappen niets belangrijks bevatten _ 
:ilechts kleine, onbeduidende onderwer
pen. Is er. icts denkbaar, dat meer teleur
stel lend 1s voor ee_n achtergeblcvcne? 
Hoeveel gelu~k1ger is de hoop van een 
Christe_~· die gelooft, zijn geliefden 
eens .. b11..Jezus te zullcn ontmoeten r 

W1r zlJn er mec tevreden hen aan den 
Heer over tc late~1 tot den tijd van onze 
e1ge11 overplaalslllg, wanneer we hcr
eenigd zullen worden. 

lk ben innig blij, Evelien dat je t 
op heden. d~n valstrik ont~cken he 
Volhard h1erm, wat anderen ook mog 
zegge11. 

Er ~alt nog vcel meer tc r.eggen 
over d1t onderwerp, maar dat moct ik 

be waren voor een vol gen den brief. 

]e toegcncgcnc 
Nurani. 

Jr11nl t rn· rol.r;d) 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 

Aanstellingen: 

Ensign Ch. Schulz naar het Hoofdkwar
tier te Bandoeng (Kassier). 

Kapitein I. Andersson naar het Kinder
huis te Bandoeng (As~istente). 

Kapitein A. Farmer naar het Meisjes
huis te Semarang (Assistente). 

Kapitein V. Nlidtbo naar Kantewoe. 
Kaclrt-L11itr11a11t. H. Kuneken naar het 

Meisjeshuis te Weltevreden (Assistente) 
Envoy P. Bakker naar hel Militair-Tehuis 

te Malang. 
Bandoeng I April '24. 

M. J. v. d. Werken 
Terr. Kommandante. 

VAN DEN LESSENAAR VAN DEN 
CHEF-SEC RETARIS. 

De Territoriale Kommandante. 
· Ten gevolge van een zwaren ma)aria

aanval moest de Terr. Kommandante, hoewel 
ongaarne, toch haar reis naar Sumatra 
uitstellen. Het is ons echter een vreugde 
te kunnen melden, dat de Ko lone! spoediger 
in beterschap is toegenomen, dan zich aan
vankelijk liet aanzien, zoodat zij in het 
Iaatst van Maart een bezoek hoopt te brengen 
aan de K weekschool te Djokja en aan 
Soerabaya in verbaod met den bouw van 
de nieuwe Kliniek. 

Bezoek van den Chef-Secretaris aan 
'Sumatra. 

Teneinde onze kameraden in Medan en 
Poelau si Tjanang niet al te zeer teleur te 
stellen zullen Mevfbuw Beaug-iont en ikzelf 
een bezoek brengen aan bovengenoemde 
plaatsen. In een volgend nummer van de 
Strijdkreet hoop ii. bijzonderheden hierom
trent te vermelden. Op onze terugreis naar 
Bandoeng zullen wij enkele dagen in 
Weltevreden doorbrengen voor het houden 
van samenkomsten en inspecties in elk der 
posten aldaar. 

Jonathan Scheffer. 
Tot ons groot leedwezen hebben wij bericht 

gekregen, dat Jonathan Scheffer - de zoon 
van ~mze beminde Majoors Scheffer, die thans 
werkzaam zijn op de Lepra-Kolonie te Poelau 
si Tjanang - die tot herstel van zijn gezond
heicl hii rrn7.e P-nr>rlP vrienrlen. cle11 hen 
en Mevrouw vin Emmerik, op de Witte
Kruiskolonie verblijf hield, opgenomen 
moest worden ter verpleging in het Militair
Hospitaal te Salatiga. .Gelukkig zijn de 
laatste berichten weer gunstiger. 

Wij kunnen broeder en zuster van Emmerik 
niet dankbaar genoeg zijn voor hun aller
vriendelijkste gastvrijheid aan onzen jongen, 
zieken makker bewezen deze laatste 9 maan
den. Moge de Heer hen rijkelijk zegenen voor 
al hun liefde hierdoor betoond ! 

Mevrouw Adjudante Meyer. 
3oojuist ontvingen wij bericht, dat de 

vader van mevrouw Adjudante Meyer over
leden is in Holland op den leeftijd van 72 
jaar. Hoewel de Adjudante een spoedig heen
gaan verwachtte, kwam het bericht toch als 
altijd onverwachts. Wij bidden, dat de Heer 
haar en vooral de achtergebleven oude 
moeder zal zegenen en sterken. 

' De Stafkapiteins Woodward met buiten
landsch verlof. 

lnl("evolge de gemaakte sc~ikkingen zullen 
de Stafkapiteins op 9 Apnl met het s. s. 
,.jan Pietersz. Coen" naar Englan~ vertrekken 
met verlof. Zij hebben bijna .s iaa~ doorg~
bracht in Ned.-Indie en 7 par h1ervan m 
Cele bes. Het zal zeker een groote verandering 
voor hen zijn weer in het Westen te~.ug. te 
keeren en wij zijn benieuwd, hoe zt] zt~h 
zullen gevoelen temidden van de drukte m 
Londen na de eenzaamheid en het primitiev~ 
!even in de wildernis van Cclebes, waar zt] 
bergen bcklomm.en en slingerende rottanbrug
gen passcerden -- maa.r ecn ding is zeker: 
Heilsofficieren zien iets van het !even 1-
Adjudante Beckley bezoekt het Hoofdkwartier. 

Hct was een genoegen de Adjudante _or 
h + Hoofdkwartier te ontmoeten, met z1ch 
bren~nde een heelen bundel 1~lannen en 
voorstellen voor de nieuwe Klinick te Soe
rabaya. De Terr. Kommandante gaf haar volle 
aandacht en tijd aan alles en bcslissingen 
werdcn genomen. Wat zou er veel mcer 
gedaan kunnen worden indien wij de 
onbeperkte beschikking 'haddcn over de 

,noodigc hulpmiddelen I Ook de Adjudante 
ziet de grootc mogelij kheden, die er bestaan, 
doch h~laas, we kunnen niet verder gaan dan 
onze 1111ddelen &trekken. Toch is hct wonder
baar, wat gedaan kan worden met samcn
werking en grondige bcsrreking. Zooals de 
Terr. Kommandante tcrccht opmerkte: ,,De 
Heer gaf ons licht". 

Hulp der Chineezen voor bet nieuwe Zie; 
kenhuis te Soerabaya. 

Het is een groote vreugde te bemerken, 
hoevele Chineczen bijdragen tot onze fondsen 
ten bchoeve van het inrichten der nieuwe 

·. kliniek. De Majoor der Chineezen te Soe
rabaya drocg op milde wijze bij evenals 
zijn echtgenoote, en velen hllnner Jandge
rtootcn volgden hun voorbceld. 

S T R IJ D K R E E 'f. 

Er is leven in b.umhartigheid, evenals er dood is in zelfzucht. 

Een hoopje ellende werd binnengebracht in ons Kinderhuis te Djokja. Och zoo'n 
arm, klein,. hartroerend Javaantje ! In den om trek van Sapoeran was zij gevonden, 
zwervend in de bosschen, zonder iemand, die zich haar lot aantrok. Zij voedde 
zich met wat het bosch opleverde, o. a. boomschors. Toen kwam zi} in het Kinder
huis. Den vriendelijken dokter, die bet jonge volkje daar behandelt, schoten de 
oogen vol tranen .. ~ooveel ellende op zoo jeugdigen Ieeftijd had hij nog niet 
aanschouwd I 't Klemtje werd gereinigd en gekleed, maat bleef schuw. De Officieren 
st?nden voor een moe.i.lijk probleem n. t. hoe op dit sombere kindergezichtje een 
gl1mlach te brengen. Z11 zat maar stil in een hoekje, als vreesde zij uit een heer
lijken droon:i wakker te ~orden in de bosschen van Sapoeran. 0p zekeren dag 
werd de. kletne een pop, die ."slape~" kon, in de magere armpjes gelegd. Oat werd 
het begin. Dag en nacht hield z11 die pop tegen zich aangeklemd, maar sprak 
tegen niemand een ":'oord !. open en_ dicht rnoesten de oogjes. En na lange, lange 
dagen bracht een vf!endel1Jk woordje, een tikje op de wangetjes een eerste flauwe 
glimlach als het flikkeren van een voorbijtrekkenden zonnestraal. 

Toen was er vreugde bij die twee vrouwelijke Offlcieren. Er was een ov.erwin
ning behaald op het rijk der duisternis. De ziel van de kleine zwervelinge opende 
zich voor het Jicht. 

Maar ook de kinderen moesten leeren, dat men Jeeft bij barmhartigheid, bij liefde! 
Ja, ze trokken z!ch !~rug, zij de welverzorgde kleine Javaantjes, van dat arme, 
verlaten s~hepseltJe. Z11 waren te goed om met haar te spelen. Totdat de Adjudante 
ze samennep, haar ondeugende schaapjes, en de schoonheid van barmhartigheid liet 
zien. ".Wat zou de Heer. jeza~s willen, dat jullie deedt ?" was ook een vraag, die 
gelukk1g reeds veel gew1cht in de schaal Jegde. · 
.. De een na den ander. zocht _de kleine op en ,,nu," zegt de Adjudante, "wed-
11veren ze met elkaar om haar gelukkig te maken". 

*** lk heb vee\ moeten nadenken' over dit geva\. De gedachte kwam tot me, hoe 
nood en ellende van anderen zeker door Uod op onzen weg geplaatst worden met 
een tweeledig doel. Jn de eerste plaats tot Jeniging en troost dier anderen, maar in 
de tweede plaats tot vJrming en veredeling van ons eigen wezen. Men leeft niet 
bij zelfzucht; neen, zij brengt den dood. De ziel leeft waarlijk bij wat van God 
komt: bij liefdebetoon, bij barmhartigl1eid, bij het geven van zichzelf voor anderen. 

.Dan denk ik met weemoed aan de vele gezinnen, waar die hoogste lessen 
noo1t onderwezen of geleerd worden. Waar het kind reeds toegelaten wordt geheel 
met zichzelf vervuid te zijn, en straks het !even ingaat met alleen oogen voor eigen 
belangen. Wat een dorheid en matheid in die zielen I Wat een armoede ! Stel daar 
tegenover den rijkdom van hen, wier oogen vroeg geleerd werden anderer leed 
op te merken, tranen te drogen, zonneschijn te brengen in bedroefde harten ! 

Maar laat ons het maar eerlijk bekennen~het ligt niet in des menschen natuur. 
Het zijn gaven der genade, die gevoelens van barmhartigheid, die zich uiten 
m o et e n in daden der naastenliefde. Dit alles komt van Hem, den Christus Gods, 
Die door de wedergeboorte in des menschen ziel het nieuweJ ware . Jeven legt. 
I.::1i ab tlit Jeve11 :t.ici1 vrij ontwikkeien kan, komt er die heeriijke riikdom in, die 
altijd te geven heeft en nooit armoede kent. 

In een oud, oud b'.>ek las ik van een jonge vrouw met een vreeselijke schuld op 
haar geweten. Haar misdaad bracht haar voor den recl)ter, maar door het "niet 
schuldig" ontkwam zij het bijna uitgesproken doodvonnis. Toen was zij vrij, maar 
ach, het leven gaf haar enkel bitterheid en wanhoop. Op zekeren dag ontmoette 
zij iemand, die haar Jiefde betoonde en van Christus' liefde sprak, de uitgeworpene, 
de overal met den vinger hagewezene. Als balsem in een open wonde kwamen 
de woorden: vergiffenis, vrede, liefde. Zij klaagde haar zielesmart: ,, de doodstraf 
was wetdadiger geweest dan dit !even I " Een !even voor een !event Ja, dat is de 
eisch", antwoordde de bezoekster. "Gee"f Uw !even dan voor anderen. Ga daar, 
waar anderen vreezen te gaan om lijden te verzachten . . . . . . " Een licht 
kwam in de oogen der gemartelde vrouw, een nieuwe hoop in haar ziel. Korten 
tijd daarna was er een nieuwe verpleegster in een ziekenhuis voor pokkenlijders. 
Stil en ernstig volbracht ze haar taak: haar Iiefde en toewijding waren onovertroffen. 
Zij had zich Christus gewijd in den dienst der lijdende menschheid. 

Er werd een !even gegeven van dag tot dag en er werd een nieuw leven gevonden, 
een leven in het licht en het voetspoor van Hem, Die barmhartigheid is en ons 
barmhartigheid leert. 

Verandering op het Hoofdkwartier. 
Ten gevolge van den gezondheidstoest<ind 

van Kommandante Henkens moest zij Ban
doeng verlaten en is haar een kort verlof 
toegestaan. 

Ensign Schulz is aangesteld als Kassier. 
Hij zal ook zijn werk in verband met de 

Maleische Strijdkreet blijven doen. Mag ik 
tevens deze gelegenheid aangrijpen om onze 
makkers en vrienden eraan te herinneren, 
dat wij gaarne het aantal Maleische Strijd
kreten zouden vermeerderen en wij alle 
hulp in die richting ten zeerste zuilen waar
deeren? 

lndustrie in Boegangan. 
Brigadier Wolters, die gedurende de af. 

geloopen maand Boegangan bezocht in ver
band met de audit der boeken, was zeer 
getroffen door de bedrijvigheid, die daar 
heerschte. Zij vergeleek de inrichting met een 
bijenkorf. De mattenvlechterij maakt goeden 
voornitgang. Een dame deed·kortgeleden een 
bestelling voor een mat in haar auto. 

Onze vrienden in andere plaatsen kunnen 
wellicht deze inrichting in gedachten hou
den, zoo zij matten of vlechtwerk noodig 
hebben. 

Ben kind van het Regiment. 
Majoor en Mevrou w Thomson waren zeer 

verblijd he.i nieuws te ontvangen uit Austra
lie dat hun zoon Leonard de Kweekschool 
he~ft doorloopen en zijn eerste aanstellirtg 

als Officier van het Leger des Heils 
heeft aanvaard. Hij is aangesteld als Kadet
Luitenant in Haberfield - Sydney- Australie. 
Leonard is in Ned.-lndie geboren en heeft 
met zijn ouders heel wat overplaatsingen 
meegemaakt, die aan het !even van een 
Veld-Officier zijn verbonden. Nu heeft hij 
zichzelf gegeven als Officier van het Leger 
des Heils en vol gt in de voetstappen van zijn 
ouders. Gods woord is bier heerlijk bewaar
heid: 

• War:t .U komt de belofte toe en Uwen 
kiilderen " ....... . 

Adjudant en Mevrouw Tilbury. 
Wij hebben bericht ontvangen. dat deze 

m:ikkers zijn aangesteld in bevel van ons 
korps te St. Sampons, gelegen op een der 
Kanaal-eilanden. Deze aanstelling ging 
in op 23 Januari, daar de Adjudants 
gaarne een aanstelling wilden aanvaarden, 
ofschoon hun verlof nog niet ten einde is. 
Na 7 jaren in Indie is St. Sampons een 
ideaal plekje I We hopen van harte, dat hun 
verblijf aldaar hun beider gezondheid, alsook 
dien van Victor ten goece zal komen en 
wenschen hun veel zegen en succes op 
hun arbeid. 

Luitenant Tondaju 'van Koelawie. 
De Luitenant en zijn vrouw werden ver

blijd met de geboorte van hun eerste kindje, 
een zoon · moeder en kind maken het we!. 
Deze makkers zijn als Offcieren begonnen 
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in Celebes en wenschen. dat ook hun kind 
hun voetsporen zal drukken in den dienst 
voor God en zielen. 

Chineesche buitenpost te Plered. 
Twee Chineesche makkers bezochten ge

regeld onze samenkomsten re Cheribon en 
als een gevolg daarvan is nu een buitenpoot 
geopend te Plered. Ongeveer 25 makkers 
zijn reeds aan dit korps verbonden en heb
ben zelf gezorgd voor de inrichting van een 
kleine zaaJ, terwijl zij ook de huur, die 
F. 15.- per maand bedraagt, zelf betalen. 
De Officieren ".an Cheribon zijn natu.urlijk 
zeer aangemoed1gd door dezen vooruitgang 
van het werk. Tevens toont deze opening 
ons aan, wat door eigen hulp tot stand 
gebracht kan worden. 

Dood, Opstanding en Leven. 
In den loop van deze maand zullen wij 

het sterven van den Heer Jezus herdenken 
Zijn verzoening voor de zonden der wereltl 
en Zijn opstanding uit de dooden .- Hij heeft 
den dood verslonden tot overwinning. ,,Ik 
ben de Opstanding en het Leven"; •..•. 
,, lk leef en gij zult !even" ..... Onzen 
Zaligmaker, jezus Christus, Die den dood 
heeft overwonnen en !even en onsterfelijk
heid _heeft gebracht door het Evangelie, zij 
eeuw1g eere I 

(Ve1·volg van pag .• 2 kol. 4). 

begrijp ik, dat het geen goede vrouwen 
waren, anders zoudt gij dat niet hebben kun
nen doen." 

"Goede vrouwen. 0 gij weet niets van 
zulk soort van vrouwen ..... Gij kunt u zoo 
iets niet voorstellen.'' 

"\Velnu, als t!w kleine meisje nu eens in 
zulk een omgeving opgegroeid was, zou zij 
dao ook niet zoo geworden zijn? Zoudt gij 
gewild hebben dat zij in het !even bleef 
om zoo te worden ?" ' 

Klaarblijkelijk had hij daarover nooit ge
dacht, en zijn groote oogen staarden eeni
ge oogenblikken voor zich uit. Toen, mij 
aanziende, riep hij voor zich uit: .. God, neen 
ik zou haar liever met mijn eigen hand ge~ 
dood hebben. Ik ben blij, dat zij stierf.'' 
To~n nam ik zijn arme hand in de mijn 

en ze1de: .. De dierbare Heer wilde haar ook 
niet zoo laten worden. Hij had haar nog 
veel meer lief dan gij, en daarom nam Hij 
haar naar een plaats, waar de engelen haar 
konden opvoeden. 

H ij be w a art ha a r v o or u. 
Zij wacht op u. Zoudt gij haar niet weder 

willen zien ?" 
,,0, ik zou we! duizendmaal levend ver

br.<:-nd w_illen wor~en, als ik mijn lieveling, 
m11n kleme Mamie, nog maar eens zien 
mocht". 

0 r:!!jne niende:t. gij bcgiij,pt welk ;;e;1 
gezegende geschiedenis ik toen te vertellen 
had, en ik was di en nacht z66 dicht · · den 
kruisheuvel geweest, dat ik ze met ern ver
tellen kon. Het arme gelaat werd ascr rauw 
terwijl ik sprak, en de man hield zijn rmen 
omhoog, alsof zijn anast hem overmf erde. 
:Twee of driemaal hijgde hij naar z:,. adem. 
Toen, mij vastgrijpende, zeide hij: ,, Vrouw, 
wat beteekeµde het, toen gij laatst zeidet 
te spreken met iemand, die onzichtbaar was?" 

,,Oat is bidden. Ik zeg Hem wat ik 
noodig heb". 

. ,,Bid nu, en gauw. Zeg Hem, dat ik mijn 
klein meisje terug wil hebben. Zeg hem 
maar wat gij wilt". 

Ik nam de handjes van het kind, en leg
de ze op de bevende handen van den 
man. Toen op mijn knieen vallende, met 
het kind voor mij, vroeg ik haar of zij wou 
bidden voor den man, die zijn kleine 
Mamie verloren had, en haar zoo graag 
terug zou willen zien. Voor zoover ik mij 
herinneren kan, was dit Mamie's gebed: 

,,Lieve Jezus, deze man is zi Hij heeft 
zijn klein meisje verloren, en hij is onge
lukkig. Jk is zoo bedroefd voor hem, en 
hij is ook zoo bedroefd. Wil U hem asje
blieft helpen, en hem wijzen waar hij zijn 
kleine meisje kan vinden? Asjeblieft. Amen." 

Het was alsuf de heme! zich opende. Een 
stond daar met de teekenen der pagelen 
in Zijn handen, en · der wond in Zijn zijde. 

Mamie sloop spoedig weg, maar de man 
bleef aanhouden, zeggende: "Spreek nog 
meer tegen Hem ; zeg Hem alles; maar o, 
gij weet het n iet." 

Toen kw am er een stroom van bekentenis
sen, die ik niet zou hebben kunnen aanhoo
ren zonder de tegenwoordigheid van Hem, 
Die in dit uur zeer nabij was. Gij alien, 
christen-arbeiders, begrijpt hoe Hij Zijne 
hand uitstrekte naar die verloren ziel. 

Langzamerhand leerde de ongelukkige 
man de sterke Hand aangrijpen. Op den 
derden dag na het voorgevallene keerde 
deze arme vermoeide ziel zich van alles af, 
en wendde zich tot Hem, Die machtig is te 
redden, tot ,,den Man, Oie voor mij sti~rf''. 

Hjj leefde nog wel:en, alsof God w1lde 
toonen hoe echt- de verandering was. lk had 
hem eens van een bidstond verteld en toen 
zeide hij: ,.lk zou ook wet eens een bidstond 
willen bijwonen". . .. 

Wij maakten een plannetie_: wtJ zouden 
uitnoodigen; de mannen utt de molens 
en de mijnen kwamen, zoodat de kamer 
vol was. 

"Nu jongens", zeide hij, .,nu op uw 
knieen, terwijl zij vertelt van den Man, Die 
voor mij stierf". 

Ik was opgebracht in de meening dat 
een vrouw niet op een samenkomst mocht 
spreken, maar ik had nu geen tijd daarover 

rervolg pag. 4 kol 1. 
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IN MEMORIAM{[ 
Het Zendingswerk in Nederlandsch

lndie heeft inderdaad een groot verlies· 
geleden in het afgeloopen jaar. Orie der 
vooraanstaande maunen, van zoo groote 
b~teekenis voor de lending en met zulk 
een rijke belofte voor de toekomst, zijn 
van deze aarde opgeroepen en Zende
lingen en vrienden der lending staren 
ht!n treurrnd na. Hoe noode kan men 
hen missen, mannen van z oveel kennis 
en ervaring, mannen, die voorgingen 
als de door God gezonden en toegeruste 
Leiders: Dirtctor Vries, Director Lin-
den born en Director Gunning! · 

Ons Leger kwam meer in directe 
aanraking met Os Lindenborn. Sommigen 
onzer, nu in Ned.- Indie, herinneren zich 
met dankbaarheid zijn gloedvol woord, tot 
ons gesproken oo een Leger des Heils
Zendingsdag te Rotterdam, enkele jaren 
geleden. Het feit, dat hij ten spijt van eigen 
drukken werkkring, zich de kans niet 
liet ontnemen om op onze uitnoodiging 
dee! te nemen aan die Zendings-samen
komst, toont aan, hoe ruim van hart hij 
was, hoe zeer de zaak der Zending hem 
aan het hart lag, zoodat iedere gelegen
heid, ook .buiten eigen kring, hem dier
baar was, teneinde de· zaak · van den 
Koning aller konjngen te bepleiten. 

God geve, dat het neergelegde zwaard 
van dezen gezegenden strijder des Heeren, 
door a11dere, even toegewijde, handen 
zal opgevat worden en dat - al vallen 
de arbeiders, - he werk voortgezet zal 
worden met bezieling en kracht tot het 
heil van duizenden, die nog in duisternis 
verkeeren ! A. B G. 

DE OENERA~L EN MEVR. BOOTH. 
Begin Februari heeft de Generaat En

gela!'lds II usten verlaten om Australie en 
Nieuw-zeeland te bezoe~ en. Oit is zijn 
tweede bezoek <tan deze belangrijke 
landen, alwaar het Leger des Heils een 
groot werk heeft. Een 1900 officieren 
zijn werkzaam in even zoovele posten 
en inrichtingen en zij verheugen zich in 
de achting en medewerking van de auto
riteiten zoowel als in die van al le klas
sen der samenleving. Het werk is in drie 
Territories verdeeld: het Oostelijk Terri
torie met het Hoofdkwartier in Sydney 
het Zuidelijk Territorie met Melbourn~ 
als midtlelpunt en Nieuw-zeeland met 
bet Hoofdkwartier te Wellington. 

De Generaal zal de jaarlijksche Con
gressen leiden in Perth, Adelaide, Mel
bourne, Brisbane en Sydney, wat Australie 
betreft, waarbij hij alle Officieren ont
moeten zal en tevens tal van openbare 
samenkomsten lei den. Oaarna komt Nieuw
Zf!eland aan de beurt met het Congres 
te Wellington, waarna de Generaal op 
zijn terugweg naar Eur.opa over de 
Zuidzee ook Canada bezoeken zal. De 
Generaal wordt in Juli te Londen terug 
verwµcht. 

In een persoonlijk schrijven van Mevr. 
Br 1th, deze week ontvangen, maakt zij 
me 1ing van de lange afwezigheid van 
haar echtgenoot - onzen Generaal -
en v. agt om onze gebeden voor hem 
op deze.Iange reizen. Was het wel noodig, 
dat zij ons dit vroeg? Wij den ken, dat 
alle Heilssoldat~n. uit eigen beweging den 
Generaal zullen gedenken in hun dagelijk
sche gebeden. Wij zijn toch nauw aan 
hem verbonden door de banden van 
eenhei·d in een gezamenlijk doe!, en die 
van Jiefde en dankbaarheid. 

Op 8 Maart vierde de Generaal te 
Perth - West-Australie - zijn 69sten ver
jaardag. De Terr. Kommandante, Kolonel 
v. d. Werken, zond hem de volgende 
boodschap per code als uitdrukking van 
de wenschen zijner troepen in deze 
gewe·sten: 

,, Wij vieren met vreugde en dankbaarheid 
den verjaardag van onzen beminden Ge
neraaL--God zij met U, gij strijdbare held! 

Tienduizend Halleluja's I'~ 

(Ve1·volg van pag. 3 kol. 4.) 
te denken, en ik sprak en trachtte de een
voudige geschiedenis van ,,het kruis'' te ver
tellen. Na een poosje zeide hij: ,,Och .iongens, 
jullie gelooft het maar half" of 1e zoudt 
ween en dat zou je. Je zoudt het niet kunnen 
Iaten. Zet me over~~nd. II} wou het zoo 
graag eens vertellen . 

Zij voJdeden aan zijn verzoek, en met 
tusschenpoozen van hijgen en hoesten ver
telde hij de ~eschied~nis. I:J.ii geb.ruikte 
daarbij zijne e1genaard1ge u1tdrukk1ngen. 

Jongens" zeide hij: .gij weet hoe het 
w;ter onde! de sluiz~n doorloopt, en al het 
vuil meeneemt, terwijl het goud achter blijft. 
Welnu, zoo is het met het bloed, waar':'an 
zij spreekt. Het bloed van dien Man ging 

ver mij heen, precies zoo; het nam nage
o g all es mee. Maar het Jiet genoeg achter 
noe . t d . r Mamie e oen z1en en . . . . . 
om m Jan Die voor mij stierf. 0 jongens ! 
d~n .. h'ero. ook niet liefhebben ?" 
wtlt g}J dagen Jater was er een blik in zijne 

Eenige 

ST R IJ DK R E ET 

DE FINANCIEELE SECRETARESSE OP EEN ,,AUDIT'' REIS. 
,,Wat ik zag en wat mij trof." 

Door ~rigadier W. Wolters. 

Het was Pelantoengan, dat he t eerst 
op de .lijst stond om bezocht te worden 
en waar ik na een tocht met hindernis
sen laat in den avond arriveerde. Ofschoon 
mijn tijd grootendeels in beslag werd 
genomen met het auditwerk, had ik toch 
gelegenheid om een samenkomst met 
de Europeesche patienten te houden 
en ook om een avond te komen luisteren 
naar de prachtige muziek. 

Vandaar ging het naar Semarang en 
stond het Meis j es h.u is op het program
ma, een vriendelijk Tehuis met liefdevolle 
Officieren, die haar tijd besteden om een 
zegen en hulp te zijn voor de 18 nog jonge 
meisjes, aan haar hoede toevertrouwd. 
De blijmoedige gezichten der meisjes spra
ken mij van het bewustzijn, een veilige 
haven te hebben gevonden : Mijn taak 
daar volbracht zijnde, kw am de inrichting 
voor beho.eftige iqlanders aan de beurt. 

Ik was vcrbaasd een voortdurend stam
pen, kloppen, hameren en malen te hooren. 
De werkloods bezoekende, werd ik on
willekeurig aan een bijenkoff herinnerd, 
want de verpleegden, alien, die maar 
eenigszins werken konden, waren aan het 
werk. Sommigen, waaronder de oudsten 
en zwaksten, klopten de dikke klapper
schillen om de vezels eruit te kunnen 
halen, kleine jongens maakten hiervan 
touw, waarvan anderen matten vlochten. 
Het is een goecte industrie en, zooals de 
Adjudant mij vertelde, ook een goede 
bron van inkomsten. 

De vrouwen stampten de rijst, maalden 
de djagoeng en sommigen waren bezig 
stoelen van nieuwe zittingen te voorzien. 
Een mandoer met slechts een been was 
op post, om toe te zien, dat gewerkt 
werd e!1. gevoelde het belang van zijn 
aanstellmg. Een hooge ambtenaar, die 
juist voor zaken de inrichting bezocht, 
was verwonderd deze werkzaamheden 

lijders- Hospitaal. Als gewoonlijk waren 
er een groot aantal patienten, die wachtten 
om op hun beurt door Dr. Wille of zijn 
helpers te worden behandeld. Een klein 
ventje van zoowat 8 jaar kwam vroolijk 
op mij af en beduidde mij door gebaren, 
dat hij mijn taschje wilde dragen. Het 
was de kleine Tahib, eenmaal in letter
lijken zin weggeworpen. Hij is doofstom 
en de dokter is er juist bijtijds bij geweest 
om het gezicht zijner oogen te behouden. 
Hij kent geen ander tehuis dan het 
Hospitaal, is daar zeer gelukkig en tracht 
op zijn manier overal te helpen. Wie 
zal uitmaken, hoeveel zegen er reeds is 
gebracht aan alle klassen der bevolking, 
die onder behandeling kwamen van Dr. 
Wille, innig Christen en waar menschen
vriend ! 

Na een tochtje in de autobus van 
Semarang kwam ik .te Salatiga in het 
Kinderhuis. Hier zijn 17 kleine peuters 
van 1-6 jaar en genieten van het ru ime 
geriefelijke huis, den mooien tuin en 
bovenal van de goede zorgen der Officie
ren. Of ze gelukkig zijn? Luister maar 

• naar hun stemmetjes, die overal klinken 
en zingen van den lieven Heer, Die 
ook de kleinen zoo lief heeft I Zie naar 
de blozende gezichtjes en stevige, ge
zonde lichaampjes ! ja, ze worden met 
liefde geweid,. deze kleine lammetjes van 
de kudde des Heeren ! 

,,Last but not least" bezocht ik Amba
rawa, een echt landelijke plaatsje. De 
Ensign, hier in bevel, doet een echt 
heerlijk werk onder de inheemsche 
Militairen en zijn tijd is meer dan bezet 
met het kazernebezoek, het huisbezoek 
en de samenkomsten. Hij heeft een 
uitgestrekt distrikt, waaronder ook Ma
gelang en Tangoeng beho~Hen. 

Welk een voorrecht onzen tijd te kun
nen besteden in den dienst des Heeren I 

....................................................................................................................................................................................................................................... ..._.. ......... 
t t 
i 'm 76 i i ~e Rope bet opstanbing. i 
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! t 
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t t f JLouisc Jt'Jenmttc bnn jBranllrnllurg, f 
f gcll . .f)nnscis um1 ©rnnje. f 
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in vollen gang te vinden en vroeg 
verbaasd: .Maar, werken de men
schen hier ?" . Trotsch antwoordde 
de Adjudant: ,,Ja, zooals U ziet !" De
zelfde autoriteit wees op de bovenge
noemde stoelen en zeide: ,,Nu. di~ hebben 
ook een verbetering ondergaan !" .Ja", 
zeide de Adjudant, .kent U ze niet, ze 
komen uit Uw eigen kantoor ?" ,, Wei, 
wel," was het antwoord, ,,dat is zoo I" 

Mijn volgend bezoek gold het Oog-

oogen, die mij zijn einde aankondigde. lk 
nam· afscheid, en zeide: ,,Wat zal ik van 
avond zeggen Jack?" ,,Nie ts dan goeden 
nacht," zeide hij. ,, Wat zult gij tot mij zeggen, 
wanne.er wij elkaar weder ontmoeten r ,,Ik 
zal daarboven ,,goeden mo.rgen" ,,zeggen ." 

Den volgenden morgen was de deur ge
sloten, en i k zag twee mannen zwijgend bij 
een plank zitten, die zij over twee stoelen had
den gelegd. Zij namen het laken van den 
doodt!, en ik zag neder op het gelaat, dat 
iets in 'Zii ne uitdrukking teruggekregen had 
van den beelde Gods. 

.,Ik wot1 dat u hem hadt kunnen zien toen 
hij heenging," zeiden 'zij. ,,Wei, tegen midder
nacht werd hij helder, en zeide glimlachend: 
,,Jon gens ik ga. Zeg haar dat ik naar Mamie 
ga. Zeg haar dat lk den Man zien zal, Die 
voor mij stierf," en toen was hij heengegaan. 
Hierop knielde ik neder met mijne handen 
over die arme, koude handen, die met men
schenbloed waren bezoedeld geweest, en ik 
smeekte daar hoe !anger hoe meer de 
waarde van eene menschenziel te mogen 
verstaan, en dieper te mogen medevoelen 
met Christus' ontferming, ,,niet willende 
dat eenigen zouden verloren gaan." 

Engelen benijden ons onzen arbeid, mo
gen wij altijd hiervan verzekerd zijn I 

Niets is hier blijvend I Niets is hier 
blijvend ! 

Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal 
vergaan, 

Maar wat gedaan werd uit liefde voor 
jczus, 

Dat houdt zijn waarde en zal blijven 
bestaan. 

BOEKH "NDEL LEGER DES HEILS 
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MET DE TERRITORIALB KOMMAN
DANTE OP REIS IN CELEBES. 

In een uitvoerig rapport gaven wij reeds 
een verslag van het bezoek van de Terri
toriale Kommandante aan Kantewoe. Hier
onder vol gen enkele bijzonderheden over de 
andere plaatsen: 

Den laatsten Zondag van het jaar bevopd 
de Kolonel zich in Koelawi, waar twee 
samenkomsten gehouden werden ; de eerste 
in kampong Bolapapoe. De Kadetten waren 
a_llen meegegaan en zongen een van ~un 
llederen, terwijl Staf- kapitein Lebbink, 
Adjudant Ingham en Kapitein Nelwan h?n 
getuigenis gaven. Aandachtig werd geluis
tcrd naar de toespraak van de Kolonel, 
aanschouwelijk verklaard d.oor voorwerpen 
uit de de natuur. 

's Avonds bereikten wij enkele honderden 
menschen in een andere kampong, waar de 
toespraak van de Kolonel werd toegelicht 
met lichtbeelden. Een drietal zielen zocht 
verlossing. 

Op Oudejaarsdag ging het terug naar 
Kalawara, waar het Congres voor Officieren 
zou gehouden worden. Dit Congres werd 
ingeleid door een halven Nacht van Gebed, 
waarin Majoor Palstr a voorging. Het school
gebouw was goed gevuld met de Europeesc.he 
en Jnlandsche Officieren, Goeroes en Kolome
bewoners. Het was een ernstig samenzijn, 
en bij het herdenken van all es wat de Heer 
in het afgeloopen jaar voor ons geweest 
was, rees een · danktoon O'P uit veler hart. 
Nadat Mevrouw Palstra een Bijbelgede~Jte 
gelezen had, begonnen wij het nieuwe 1aar 
met gebed. 

Den eersten dag van het jaar Jeidde de· 
Territoriale Kommandante 3 samenkomsten, 
die, ofsch.oon geheel verschillend van aard'. 
alle rijk gezegend waren. Het zingen van 
de kinderen der Sibelaja-school, die over
gekomen waren voor deze samenkomsten. 
was een groote aantrekking. 's M?rgens 
hadden wij eeri Heiligings-meeting, 's m1ddagds 
een muzikale demonstratie en 's avon s 
een drukbezochte Jichtbeelden-samenkomst. 
20 Menadoneezen van Paloe waren per 
autobus gekomen om tegenwoordig te kun
nen zijn. 

De volgende dagen werden gewijd aan 
de belangen van Goeroes, Europeesche en 
Inlandsche Officieren - zware dagen voor 
onze Kolonel, doch dagen van grooten zegen 
voor alien, die tegenwoordig waren. In de 
laatste bijeenkomst te Kalawara gehouden, 
had de opdracht pl~ats van een groot aantal 
kinderen. 

Kapiroei. Het was een groote teleurstelling 
voor Kapitein Wikda!, dat de Kolonel ~oor 
ziekte verhinderd was hier tegenwoord1g_te 
zijn. Het grootsche welkorp, de Kolonel ber.e1d, 
werd nu door de Oivisie-Officieren, Ma1oor 
en Mevrouw Palstra, en Stafkapitein Lebbi~k 
aanvaard. Kwartier en school waren aard1g 
versierd, een doek met ,,Welkom" in groo_te 
letters over den weg gespannen en het nui.t
korps aanwezig. . 

De 4 gezegende samenkomsten, die wij 
daar mochten hebben werden door honder
den bijgewoond; plaats'gebrek verhindert ons. 
echter erover uit te wijden. · 

· ds ons 
Bora. Hier was veel veranderd sin ·bei-

laatste bezoek. De Ensigns RosenJund ai ul
den met veel ij ver en bemoe'1igende res 
taten worden verkregen. veel 

De samenkomst op den passar trok en• 
belangstelling evenals delichtbeelden:sam 
komst in de buitenpost Waloenonioe. 

. t" ct eris Een zeer belangrijke. gebeurtenis 1l
1100

1. 
dit bezock was de openmg van de scd ten 
De Magaoe, de Merdika's en vele ou Jeze 
van het dorp waren gekomen om de 
plechtigheid bij te .. wonen. Even voo;Jlen 
opening kwamen z11 aan, de mannen want 
met hu n spaden over den s.choucter, ren
voor deze gelegenheid mochten de hee bet 
diensten onderbroken worden. Na rnan
eerste lied droeg de Territoriaie Ko'Eeger, 
dante de school op aan God en het een 
daarna gingen wij binnen ·en had~en itzllS 
gezegende samenkomst. Voor de i:::ns riik 
Hosenlund was dit bezoek zeer belangwiid 
daar hun kleine jar! aan den Heer ge 
we rd in een Soldaten-samenkomst. 

was 
Het Jaatste korps op het programrna.d de 

Rouwiga. Oe Kolonel vond gelegen.h~1 ter
scholen te Paden de en Bomba te zie 'wa
wij l ook de kinderen van Rarampadedd~, ook 
joe, en Poratna zich vereenigd h~? ~kom.st 
in Beka werd een zeer gezegende b11etkapitein 
geleid door Majoor Palstra en Sta eeting 
Lebbink en een groote openlucht-111schel1· 
in Paloe, bezocht door p. m. 50U 111en 

Op Zondagmorgen, I' 
Jaatste bijeenkoms't in r 
de voorgalcrij van he! 
De 3 kinderen van I 
dien morgen opgedra 

. ·werd ae 
wan, cten oJ> 

i"ehou uwiga. 
1cr te R0werden 
Acta in 

KoJoneI 
Hiermede was de tourr van de ad. ten 

in Celebes. die 6 wekcn gl duurd. htl~darne 
einde. De tocht was zwaa r, maar nie ten die 
h~dden de. Kolon~I en haar .. reisgen°1~eel wat 
w1Jlen m1ssen. Zij was r11.~ aan bliivell· 
ervaringen, die ons altijd h1J zuJicn ii vele 

Wij bidden en geluoven, dat :Vinl!aall 
resultaten mogen zien van de prcd;kereikefJ· 
de 8000 menschen die wij mochtcn J 
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