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WINST OF VERLIES. 
Als er ooit een tijdreik gt weest is, waarin de wcoicen winst en Nrlfrs gehoord 

werden, dan is het ieker wet gedurrnc'e ce laats1e par ja1rn. Jn t.et tijdvak, 

waarin de verschrikkelijkste a lier oorlcgen gev. ced [t.eef1, waarclcor millioenen 

jonge !evens zijn weggemaaid, hebbetI wij die wcorden dikwijls gehoord. Ortzet

tende verliez.en zijn er geleden I Verliezen aan land, aan goederen, aan bezittingen 

van allerlei aaid, aan jor.ge Jevrn~. aan eer; verlieHn 2an alie zijden, ontzettende 

verliezen. 

steeds die sterke hand vas1gehouden, rn .•... hu.:dt gij hear r.og vc.~t? Ofmoet 
gij het nu bekennen, dat gij scbade &elc drn ht. bt c ;:;n L w ziel? 

l/Vat zoude liet den mensch baten? Gij zijt maat~dapi:-eli;k \Cot uilf,q,2cn; gij bebt 

voorrecbten gebad in het afgeloopen jaar, die U lot ~1 f c.te <'< 1 l l uil c c hadden 

moeten stem men, die U hoogerop tadcen rr;cetrn vcenn tot Hem, c:en gij aan 

bet begin van 1923 als uw LeidEman hacit 2ar&er.< rr.rn. Jn rlaats cc: an en heeft 

uw ziet schade geleden. Uw zid, het kosttaa1ste \\at ~ij tt:2it, cfat, \\ c.t U , e1 hit 
boven hetrec'eloos dier, dat, wat HLwig blijft HC1ttt~lcrn, iw 2:t l hbqi~~dcc:e 

gedaan, omdat gij God buiten uw werk, tuitrn uw zaken, buitenuw overeen

Ook het woord winst werd menigmaal 

gehoord. Door een zeker aan1al menschen 

zijn groote winsten gemaakt, niet alleen 

in dit land, maar ook in andete landen. 

Zij, die nimmer handel hadden gedreven, 

•egonnen er mede, ·aa11getrokken door bet 

vooruitzicht van gemakkelijk te behalen 

winsten. Sommigen slaagden in hun 

ondernemingen en werden binnen korten 

tijd rijk; anderen slaagden niet en hadden 

groote verliezen te boeken. Weinige van 

dez.e nieuwe rijken zullen gedacht hebben 

aan het woord van den Meester: ,, Wat 

zoude bet den mensch baten, zoo bij de 

geheele wereld won, en zijne ziele schade 

Ieed ?" Er is een spreekwoord, dat zegt: 

,,'t Zijn sterke beenen, die de weelde 

kunnen dragen." En dit werd in dez!"n 
tijd menigmaal bewaarheid; want velen, 

niet gewoon om veel te bezitten, waren 

het zoo 'gemakkelijk - en niet altijd op 

onberi~pelijke wijze - verkregen geld ook 

weer spoedig kwijt, en vermoedelijk 

waren zij daardoor ontevredener dan 

ooit te voren. God werd niet in bun 

transacties gevonden ; God werd er 

buiten gesloten; ja, aan Hem dacht men 

zelfs liever niet I En waar Hij niet is, 

daar wordt immers der zie:e schade 

WANT WAT ZOU HET DEN MENSCH 
EATEN ZOO HI] 

komsten hebt gelaten ! Erger dan dat : gij 

hebt Hew niet willen kennen; gij hebt 

de tijdelijke voordeelen, die deze were! d 

gaf, boven bet wandelen met Hem ge

steld. En nu, bij het opmaken van de 

balans, komt· gij tot de ontdekking, dat 

ge:~een ontzettend groat verlies geleden 
hebt. want wat zoude het den mmsclt batell 

aangedaan? 

' zoo lzij de gelieele u·ereld gewon en zijJ1et 

ziele sclzade feed? 

Het door u geleden verlies zou onher

stelbaar kunnen zijn. Dank God dat bet 

zoover niet gekomen is I Dit nieuwe jaar, 

1924, ligt voor u en gij kunt een nieuw 

begin maken. Alles wat noodig is om 

u te rehabiliteeren is de erkenning uwer 

schuld. Het ,, Vader, ik heb gezor.digd !" 

moet u van de lippen, voordat gij kunt 
verwachten, dat gij vergeving zult ont

vangen en weer in den familiekring zult 

Worden opgenomen. 

Lezer, misscbien zijt gij een dergenen, 

die meenen, dat God toch niet hoort en 

niet weet. Gij twijfelt z.elfs aan Zijn 

bes1aan en aan de noodzakelijkheid om 

eenmaal 1ekenschap van uw daden te 

moeten geven, om de balans van uw 

!even te moeten opmaken. Gij zegt 

misschien in uw binr.enste wat het volk, 

dat leefde in de dagen van Maleachi, 

zeide: "Het is te\-ergeefs God te dienen; 

want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn 

wacht waarnemen? . . .. En r.u, wij 

achten de hoogmoedigen gelukzalig; cok 

die goddeloosbeid dorn, "01 drn ge
bouv<. d; ook verzoeken zij God en ont

komen". (Maleachi 3 : 14 en 15) 

Winst en verlit:s. Degelijke handels~ 

huizen en zaken maken op geregelde 

tijden een balans op, waaruit moet ~lijken 
of in bet afgeloopen tijdperk wmst of 

verlies is gemaakt, en naar aanleiding 

van den uitslag rn de opgedane erva

ringen een gedragslijn vast te stellrn 

voor bet volgende tijdvak. Iedereen zal 

•t we! met mij eens zijn, dat dit een 

noodzakelijke maatregel is. Indien hij 

dan ook zou worden nagelaten, zouden 

vele zaken spoedig hebben opgehouden 

te bestaa::. WONt b'!v Zl}NE ZJEL SCHADE LEED? 

Luister dan ook naar wat zij, die God 

waarlijk vreez.en, zeggen: "Alsdan spreken, 

die den Heer v1eezen, em iegelijk tot 

zijnen naaste: I e Hee1 e me1 kt er toch 

op en hoort, en daar is een gedenkbc..ek 

voor Zijn aangez.icht gescbreven voor 

degenen, die den Heet, vreezen en voor 

degenen, die aan Zijnen naam &eder.ken. 
Bij bet begin van dif nieuwe jaar is het 

ook wel noodzakelijk, dat wij eensnagaan, 
hoe onze baJans er uit ziet. Hoe zijn wij in 1923 begonnen en in welk een toestand 

eindigden wij bet oude jaar? Maatschappelijk .zijn we er misschien, ondanks de 

drukkende economische toestanden, niet slechter aan toe dan bij het begin van 

1£23. 't Kan zelfs zijn, dat wij ons mogen verhrngen maatschappelijk vooruit te zijn 

gegaau en dan is dat zeker een reden om dankbaar te zijn. 

MAAR WAT OMTRENT UW ZlEL? Hebt gij bij bet eindigen van bet 

oude jaar de balans van uw geestelijk !even opgemaakt en zoo ja, wat is daarvan 

het resuitaat? Hebt gij verlies of win st te boeken ? . 
Met de ervaringen opgedaan in 1922 zijt gij 1923 begonnen, ~et het vaste beslm_t_ 

t 
!even dat gij geesteliJk althans, geen verlies zoudt llJden. En omdat g11 

om zoo e ' H .. u 1 ·d H bt ·· 
ldet bebt giJ. Gods hand gegrepen, opdat tJ zou e1 en. e g11 

U zwak gevoe • 

(MARKUS~B :36). 

En zij zullen, zegt de Heer der hei1Hha1rn, te dim c2i.e, d:rn lk maken zal, 

Mij een eigendom zijn. . 
Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tusschen drn rechtv;:;ard ge en 

den goddelooze, tusschen <lien, die God, diu.t t.n dim, die Elm niet dient." 
Als bet oogenblik aanbreekt, waarop uit dat hernelsche gedenkbotk de baians 

van uw en mijn !even zal warden opgemaakt, moge dan winst, zuivere hemelsche 

winst, kunnen worden geboekt. 
Laa..t dit nieuwe jaar daartoe medewerken. 



2 S T R Ij D K R E E T 

V erlossingt een persoonlijke openbaring Gods 
aan de individueele ziel. 

wist; dat hij een dronkaard was en een 
sc,han~e voor zichzelf en de maatschappij. 
Oat 111.~t. Maar zij zeiden tot hem; ,,Broe
der, g11 kunt gered warden; hier en nu" 
en te_n laatste Kregen zij den armen' 
ellend1gen man op zijn knieen ; toen hij 
opstond, was de verandering begonnen 
Christus ~as in dat donkere hart gekomen: 

DoorJKolonel S. L. Brengle. 

!.(Vecvotg:van het Novembec nummec) 
Sedert d1en dag dronk hij niet meer · hij 
~af oo~. het rooken op en verbeterde ~ich 
in al z11n wegen; hij leidde vijftien jaar 
la.ng een nauwgezet Christelijk leven en 
stierf, _ zich verblijdende in God. Christus 
had z1ch aan hem en in hem geopenbaard. 

Een voorbeeld _van Persoonlijke 
Open baring. 

k kende, oogeveer veertig 
jaar geleden, een man, ont
wikkeld, diep-:ieoken J, em-

. stig, maar die de kennis van 
Christus in zijn hart rniste. 

ij nam aanstoot aan mijn getuigenis ea 
s~?od mij een jaar Jang tegen, tot'ctat 
hJJ een ander ontmoette, die hetzelfde 
getuigenis bezat. Toen kwam hij bij mij 
en zei met groote opre.chtheid: "Uit den 
mo1 d van twee getuigea zal de zaak 
bestaan. Hoe kan deze ervaring de mijne 
warden?" lk legde het hem zoo dUt
delijk uit, als ik koo, en ik zei tot 
hem, dat Hij God moest zoeken met 
zUn geheele hart in het geJoof, en Willig 
om te gehoorzamen. Op zekeren avond 
dat ik vrij was, kwam hij weer bij mij 
en vroeg mij met hem mee te gaan naar 
eei: samenkomst. lk was toen nog geen 
He11sso1daat, maar ik stelde hem voor 
naar het Leger te gaan. Toen wij aan 
de zaal kw amen, had het Korps op 
straat aog een openluchtsamenkomst. 

.. W~j giogen in de zaal op de voorste 
ri;i z1tten, en spoedig hoorde ik hem in 
z chzelf fluist~ren. Toen ik naar hem 
keek, zag ik, dat hij met zij a etleboog 
op de bank achter hem Ieunde; met 't 
hoofd op de hand, blikte. hij opwaarts 
met eea verheerlijkten blik en sprak 
zacht in z1chzelf: ,,Gezegende jezus I 
Gezegende Jez:us I" lk was zeer verheugd 
want ik was er zeker van, dat de groat~ 
o~enbaring ge\<omen was, en ik bad in 
shtte. vo.or hem. Dit is nu reeds bijna 
ve.~rtig 1aar gel den, maar ik herinner 
rn11 dat gebed nog. Het was een van de 
eenvoudigste gebeden, die ik ooit opge
zonden he.b: ,,0, Heer! zegen hem -
zoo, dat die zegen hem bijblijft in deze 
en de toekomende wereld !" 

Toen de meeting begonnen was en er 
gel~genheid werd ge(Yeven voor getui
genissen, .~tond hij ope~ sprak: ,,Niemand 
kan ~egri1 ~.en, wat God dit laatste half 
uur. m i:i11n ziel gedaan heeft. jezus 
Chnstus. 1s tot mijn hart gekomen en 
heeft Zich ~an mij geopenbaard !" Op 
weg naar hu1s prees hij God bijna iederen 

LESSEN VAN JAPANSCHE 
VROUWEN. 

door Brigadier M. Hatcher. 
~<:...r.rc..-~~~Y:'t'.: 

~ 1\ oornen zijn niet bij machte 
)c. ~\ '· het vreeselijk lijden te 

.. < beschrijven, dat veroor-
zaakt werd door de ont

w-v~ zettende aardbeving In ja
pan. Doch te midden van aile el I en de 
en rerdriet z~i n er enkele dingen 
Wac. <1 oor wij God innigmoetendanken'. 

To ., het Leger des Heils pas in japan 
werkte, voncl er ook een aard beving 
plaats, ofschoon Jang niet zoo ernstig 
als deze laats1e. Ongelukkigerw~js 
waren de eerste menschen, die op het 
t<;>oneel van de ramp verschenen, 
e1g~~aars van verkeerde huizen, die 
~e1s1es meenamen voor slechte doel
emde~ en jongens om als knechts 
geb~u1kt te warden in die huizen. De 
Chnstenen deden al het mogelijke om 
d.':ze wreedheid te voorkomen, maar 
ZlJ waren zoo klein in aantal en het 
kwaad was zoo sterk, dat het scheen, 
alsof het _laatste zou zegevieren. Kort 
daarna hteld het Leger echter een 
grooten veldtocht tegen dit kwaad 
en .. slaagde erin een wet te ver
k rt1gen, die het moCYelijk maakte dat 
duize~.de~ van die {ongens en ~eisjes 
de vn1he1d _herkregen. 

J 
Vanaf di~n tijd heeft het Leger in 

apan Tehuizen voor ·vrouwen ehad 
~~a:ordt ~~ zeer vee~. reddingswe& ge
h t ' terw~1l vrouwe111ke Off1cieren van 

e Gouvernement toestemming hebben 
gekregen om de rechtszittingen bij te 
wo:i~n, om zoodoende in staat t z"n 
me1s1es, die in moeiliJkheden, van ~el~e~ 
aarri ook, verkeeren, te helpen 

Japansche vrouwen zi'n · b" 
huisel~ik aangelegd Zi' l.. uzonder 
huishoudeli'k · . · J ZtJn opgewekt, 

t 
d J 'zum1g en kunnen uitstekend 

me e naald omgaan Ze Id . t 
men eeo have lo k' . · er ze en z1e os md, de kleeren worden 
gelapt en gelapt, totdat men bijna niet 
meer kan ~eggen, wat het origineel en 
wat de lap is. Vrouwen vanandere landen 

stap van den weg. Den volgenden avond 
kwam ~ij op mijn kamer en nog attijd 
prees h11 Go.ct. leder, die hem kende, zag 
de verandenng die er in zijn !even in 
zi~~ bl~k, in zijn woorden, was geko~en. 
Ht] ze1, dat Christus zlch aan hem en 
in hem had geopenbaard. 

Een gevangenisklant. 
lk heb een ouden man gekend die 

twee en vijftig jaar lang een dronkaard 
w:~s geweest. Hij began te drinken, toen 
h11 nog maar een kind was van zeven 
jaar. Hij kwam in de Staatsgevangenis. 

In een dronkemans- gevecht werd 
hem eens een oog uitgeslagen en bij 
latere .. dergelijke tooneelen had hij 
e.en zt]ner beenen en verscheidene 
nbben gebroken. Hij groeide op in zonde 
en onwetendheid, en had nooit leeren 
lezen, voordat hij Christus vond. 

Ee~s., OI? den 4den Juli, toen hij negen 
en v11ftig 1aar oud was, kwam hij uit de 
bergen naar een kleine stad in Catiforni~ 
o~ t~ drinken en te vechten en, zooals 
ht] ze1 ,,e~ns een goeden tijd te hebben." 
Nadat ht] eenige cafe's bezocht had 
kwam .hij ~a~ het station en zag daa; 
een He1~sofflc1er met zij_n vrouw, die op • 
den trein wachtten. Ht] wilde hen voor 
den gek houden, en, hen van het hoofd 
tot de v.?eten opnemende en op hun uni
form w11zende, vroeg hij: ,, T-t-t-ot w
w-w-wat v-v-voor v-v-v-voetbal c-c-club 
b-b-b-b-behooren j-jullie ?" 

Zij vertelde.n hem, dat zij Heilsso\daten 
waren, en zetden tot hem, dat hij gered 
moest warden en zijn hart aan God geven. 
Maar de ~.ro~kaard antwoordde: ,,God 
zou met m11 mets te maken willen hebben. 
lk ben een dronkaard. Ik ben een ou we 
gevangenisklant. Ik ben op weg naar de 
he!." 

Maar .. zij sprak~n zeer vriendelijk met 
hem .. Z11 vertelden hem, dat hij niet naar 
~e he! hoefde te gaan; dat God hem 
ltefhad; dat Jezus w as gestorven om hem 
te redden, en, dat hij een goed man kon 
~orden. en naar den heme! gaani ats hij 
z1ch w1lde bekeeren en getooven. Zij 
s~.raken geen harde woorden tot hem. 
ZtJ wezen hem niet op hetgeen hij reeds 

Paulus' geheim. 

D~ze op~nbaring was Paulus' geheim. 
Hoogmo~~tg, begaafd, wel-onderwezen 
haa~te ht] Christus. Hij vervotgde d~ 
Christenen. Hij veroordeelde ze ter dood. 
Maar op zekeren dag - zoo zeide hij
werd Christus in Hem geopenbaard: Het 
heeft God~ behaagd, Zijn Zoon in r:iij te 
openbar.en' (Gal. 1 : 15,16; 2 : 20) en 
vanaf d1en dag was hij een ander mensch 
geworden en _ _verduurde hij blijmoedig 
stagen, steen1g1ng en gevangenis, han
ger en koude, verm '.>eienis en pijn 
~n orHelbare gevaren ter zee· en te land: 
tn de steden, en onder de vijanden en 
valsch~ broederen; en ten laatste in de 
gevangenis, met het sch a vot voor'ooCYen 
waar zijn hoofd zou vallen als dat bva~ 
een ho1d, sch reef hij de z:e zegevieren je 
woo rd en: ,, lk heb den goeden strijd 
~estreden, ik heb den loop geeindigd, 
1k heb het geloof behouden !" Wij zijn 
meer drn overwinnaars door Hem Die 
ons heeft liefgehad I" ' ' 

Het geheim van Augustinus. 
Oit was het geheim van Au(Yustinus 

?en schitterenden, maar losbandige~ 
JO_~gen redenaar van Karthago en Milaan. 
Z11n gansche !even werd om:Yekeer.i van 
zo~de t?t heiligheid; van de_,, werken der 
du1sterm.s tot het Licht; en ook hij zei, 
dat Chrtstus Zich aan hem en in hem 
had geopen baa rd. 

Toen Lord Tenny.son op zekeren dag 
met een vrie~d wandelde, vroeg deze 
h~m, wat h11 dacht van Christus. De 
dtchter-wijsgeer en diepe denker was 
een oogenblik stil; toen bukte hij zi ch 
e.~ plukte een bloempje, dat hij eenigea 
t11d gadesloeg, waarna hij met zijn diepe 
stem sprak: ,, Wat de zon, die aan den 
heme! staat, is voor deze kleine bloem, 
dat is Christus voor mijn ziel" . 

En in zijn gedicht:,, De twee stemmeo", 
beschrijft hij, hoe twijfel overwonnen 
wordt door wat hij noemt "het innerlijke 
bewijs des harten". 

DE ASCH VAN EEN 30.COO VERKOOLDE SLl\CHTOFFER·S Vll.N DE RAMP IN )A.PAN. 

mogen hun huizen weelderiger en gemak- omgeving en begint schoont 'd 
kelijker inrichteo, maar nergens heeft men liefelijkheid te verspreiden z1

e
1 

ken 
zu lke aardige, sier1ijke huisjes. Zelfs de het zijn, dat een meis', e · '"'

00 
an 

keukengereedschappen zijn kunstwerkjes. ou::lerl1jk huis moet ve!lateenmaa~ haar 
Op het gewone btau we porsetein voor nieuwe omcreving aan . n e~ 10 ~en 

dagelijksch gebruik vindt men altijd wel even hard ~n kou~ z~I di~. misrh1en 
't een of andere voorwerp, dat japan's aarde in Februari Dan ZIJ~. a~ de 
aardige versiering draagt. Een samenstel- pruimenbloesem ~p hetmoet z;1 ! 1 aa~_den 
ling van pruimen-bloesem, bamboe en en stitletjes zich schi porse ein kiJ ~en 
pijn-takjes, 't symbool van hetgeen, waar- in haar nieuwe omCYevi~~en, 1 ~1 p!'0~ 1 ~n 
naar deze vrouwen streven, is _aange- en schoonheid vers.,pre'd en ie e IJk eid 
bracht op schalen, borden, kop1es en 0 . . 

1 
en. 

ander porselein. 8 ve~at '" Japan vindt men bamboe 
. eval11g en schoon groeit h t . 

De pruimeboom vraagt niet aan de groote hoo te Vele e tot zeer 
aarde, waarheen hij zal gaan of wat hij worden ge~eld of an1.ere hooge boomen 
zal doen. Een of andere macht van buiten of hun kruin ~aarv~r ~e~~n hun .takken 
af draagt het zaadje ver weg van zal bui en ~n . le amboe n1et. Het 
den ouder-boom. Daar komt het stil voorbij 7s en da~~~1etn, totdat de storm 
en zonder tegenwerking in de nieuwe opheffen. rotsche hoofd weer 

Gladstone's Getuigenis. 

William E. Gladstone, die door velen 
ats de grootste der Engetsche staats tieden 
wordt beschoLtwd was een vroom 
en nederig Ctuist~n. In antwoord op 
een vraag over zijn Christelijk gelo~f 
schreef hij : ,,Al wat ik deuk, at wat 1k 
hoop, atle;; wat ik schrJjf, alles, waarvoor 
ik leef, is gebaseerd op de godheid van 
Jezus Chrtstus het midLle lpuat cter 

' t " vreugde van mun arm, dwaalz iek har · 

t_AJ.Bij een andere gelegenhei i zei 
htJ: ,,Als mij gevraagd w orJ t, .wat 
het geneesmiddei is voor het d1ep· 
ste leed van het menschelijk hart-wat 
h.:t is, waarop de mensch gedurende 
z11n levensloop in de eerste plaats het 
D?g moet gevestigd houden als de kracht, 
die hem in alle beproeving zal schragen 
en hem in staat zal stellen moedig aan 
alle moeilijkheden en tegenspoed .. het 
hoofd te bieden dan moet ik w11zen 
op iets, dat in e~n bekend lied genoemd 
wordt: "De aloude, blijde tij ding," op
geteekend in een aloud Boek en geleerd 
in een aloude Leer, welke de grootste 
en beste gave is, die ooi t aan het 
~e~schdom werd gegeven ,,de atoude 
t11d 1ng van Jezus en Zijn Iiefde. " 

lndien slechts een ziel onder alle me,n
sch~nki~.jeren deze open baring van Cttns
!us tn ~11n hart bezit, dan is het geI~of 
in Chrtstus niet dood dan kan het nret 
sterven ... Maar terwijl ~r millioene~ m~n
schen Zt]n, die niet gelooven en die zich 
verbeelden, dat hun ongeloof langzamer
hand de aarde zal bedekken, zooals .~et 
water van den zondvloed haar eert11ds 
overdekte - zoo zijn er andere millioe• 
nen, wier hart vol is van lof en aan· 
bidding en volkomen toewijding aan Go is 
d1erbaren Zoon, Die voar hea Zijn !even 
gaf. E.n deze"toewijding, deze teedere, 
geduld.1ge liefde, dit volharJend geloof, 
ontspnngt niet uit wat zij in boeke? 
gele.len hebben maar is iets, dat uit 
Zijn hart. in het h~nne is neergejaald door 
de a Hetligen Geest, toen zij met t ranell 
van berouw over hun zonden, de zon
dige paden ver lieten en hun hart aan 
Hem gaven, in Hem eenvoudig geloovend 
als hun Zaligmaker en Heer. T oen heeft 
Hij aan hun ontroerde ver w on-:Jerde, 
ac:i-nbid ien i e, met ontzag vervutde ziel 
Z1chzelf geopenbaa rd . En siadsd 1en 
getooven ~.ij , om ,, dat inn erl ij ke bewijs 
des harten , waaraa o niets kan toege
voegd worden, totdat zij i n de toeko
~en 1e wereld ,, Hem zieo van aange
z1cht tot aangezicht''. 

In haar aardige kamer zit het Japan
,sche meisje, ze spreekt to t zichzelf, 
terwijl ze de heen en weer buigende 
'">amboestengels ziet. nJa, dat is het 
wat moeder mij verteld heeft. Ik moet 
)Ok zoo buigen, wanneer de stormen 
::!es I evens boven mijn hoofd losb~r
;ten. J a, bzu:l[en maar niet breken .. ~.iet 
door mij moet iemand ooi t moetltJk
heden of schande te w eten komen 
0~1trent mijn fam ilie of land, mo~ht 
?1e ongetukkigerwij s ons ?eel z 11n~ 
k Zal misschien moeten bu1gen zoo 
lang als het duurt, maar ik be.~o~f 
.niet te breken; en als ' t voorb11 .. ts 
f<an ik weer, evena ls het bamboe, mtJn 
(hoofd opheffen." 

Bij hun !es in de natuurkunde 
vraagt de onderwijzeres hun: "Waarom 
houden wij, vrou wen, zooveel van 
den pijnboom?" Dadelijk komt het ant
woord: "Hij leert ons, dat we onder 
alle veranderende omstandigheden 
van het I even, een gelijkmatig humeur 
moeten behouden en vol berusting 
zijn ." 

Er zal misschien ziekte komen of 
oorlog uitbreken of hongersnood ons 
verdrie~ . en onz~. zorg kunnen' zoo 
groot z11n, dat w11 niet anders kunnen 
dan .~chre1en. Ma~r evenals onze pijn

boom z11n sap gestad1g uitzweet zoncter 
zijn schoon uiterlijk te veranderen' zoo ook 
moe.t.en wij stil zijn in smart enaltifddezelf
d~_z1111 voor degenen, die op een of andere 
wt1ze op ons steunen of van ons afhangen. 
We moeten opgewekt zijn en bereid wezen 
voor al de onvoorziene gebeurtenissen 
des !evens. 

Als we denken aan ct np die dit 
schoone lan_d nu pa t offe'n heeft, 
waardoor d_uizenden kin 11 weezen zijn 
geworden, 1s l~et ons r ost te weten, 
dat. er zeker du1zenden v 1 onze makkers -
Hell_ssoldate~, ~ehatvc nog ande:e 
Chnstenen z11n, die beretd er in staat zi1n 
om deze arme weezcn te redden van 
het vreeselijke noodlot dat hen anders 
gegrepen zou hebben. ' 

( Vervolg op pag. 4 lcolom 4.) 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Nationaal Hoofdkwartier. 

Bev or d er i n gen. 
Van Adjttdant tot Kommandant: 
M. S . .E-Ienkem. 

A. Kronenberg. 
Yan Ensign tot Adjuda1tt: 

T. Bridson. 
Van Kapitein tot Ensign: 
I. Engstrom. 

0. P. Roed. 
Aanstetlingen: 

Adjudante N. Roslund naar Rouwiga. 
(Midden-Cetebes.) 

Ensigne L. Wilson naar de Leprako
!onie te Pelantoengan. 

Bandoeng 1 januari 1924 
M. J. v. d. WERKEN 

Terr. Kommandante. 

NOOT JES VAN OEN CHEF~ 
SECRET ARIS. 

Nieuwjaars-groeten l 

Voor de zegeningen en weldaden van het 
afgeloopen jaar brengen wij God onzen 
dank, en vo:>r het Nieuw~ jaar wenschen 
wij alien makkers en vrienden de vervulling 
toe van het Bijbelwo:>rd: ,,D~ Clod des vre
des zij met U alien!" (Rom~inen 15: 33.) 

Dz Terl'itodale Kom:n;in::lante. 

Terwijl ik deze nootjes schrijf, is onze 
Le1dster op zee, ergens tusschen Balik-papan 
en D::>nggala, op haar jaarlijksch Inspectie-
hezoek ~an ons werk in Celebes. · 

In ons volgende nummer hopen wij nadere 
berichten te kuntten geven. omtrent haar 
aankomst en werkzaamheden aldaar. Het is 
-een inspannennde reis, die op Celebes at
leen een 4 weken in beslag neemt, en die 
per dogcart. te paard, per tandoe en te voet 
.afgelegd moet worden. 

Willen makkers en vrienden voortgaan 
te bidden voor haar en voor de samen
komsten? 
. Congressamenkomsten. 

Met blijdschap kunnen wij melden, dat d~ 
-samenkomsten te Soerabaja, die volgden op 
.he~ C?_ngres te Bandoeng, op hetzelfde hooge 
pe1I z11 n gehoude.J. 

De Territoriale Kommandante was er zeer 
door getroffen en rekent ze onder de beste 
welke zij heeft meegemaakt. Van het begi~ 
.tot het einde waren de geest des gebeds, 
het zoeken naar de hoogere dir:gen en het 
~~woe! van afhankelijkheid van God, duide, 
'i1Jk. merkbaar in deze vergaderingen. De 
Offlc!eren zijn teruggekeerd naar bun werk, 
verfnscht. naar den geest en versterkt in 
hun beslu1t om hun beste krachten te wijden 
.aan de opheffing van het menschdom en 
de verkondiging van Gods Jiefde voor alle 
menschen. 

~erstfeesf,viering I 

~e program ma's nagaande, blijkt ons, dat 
in 1ederen post alle pogingen in het werk 
gesteld wo~den om vreugde te brengen aan 
degenen, die anders wellicht niet in staat 
zouden zijn Kerstfeest te vieren. De Officie
ren en hun helpers zullen gedurende die 
dagen ijverig bezig zijn om de boodschap 
der engelen" Vrede op aarde, in de men
~chen een welbehagen I'' opnieuw te verkon
digen. 

De Territoriale Kommandante zal in Ce
lebes zijn, de Chef-Secretaris met Mevrouw 
Beaumont op de Leprakolonie te Pelan
toengan en Lt. Kolonel Gugelmann in Ban
doeng. Ver uiteen, wat de afstand betreft, 
doch een in geest en aanbidding. 

De L.egercommandant. 
Zijn Excellentie, de Legercommandant te 

Bandoeng, was zoo welwillend den Chef-Se
c~_etaris tezijnen huize te ontvangen en toonde 
z11n belangstelling in den arbeid van het 
Leger des rleils, alsook zijn bereid~illigheid 
om ons werk te steunen. 
De Soerabaya-kliniek. 

Het is ons een genoegen te kunnen melden, 
dat .Mevrouw Hillen, de echtgenoote van den 
Hes~dent van Soerabaya, zich bereid verklaard 
heeft op 3 Januari a. s. de'> namiddags 5 uur, 
!?· V., de11. eersten steen te leggen voor de 
meuw.e Klmiek daar ter plaatse. Er wordt 
een uitgezo~ht 'gezelschap verwacht om bij 
deze plechtigheid tegen woordig te zij n. Het 
stuk grnnd, b.estemd voor de Kliniek, is ge· 
!egen tn h~t district Dermos. Moch ten enkelen 
der contnbuan.ten nog geen uitnoodiging 
on.tvang~.n 1~.eboen, willen dezen dan zoo 
vnendehJk .z1Jn deze mededeeling alsnog als 
een inviratie te besctrnuwen? 
De Chef-Secretaris op reis 

Mevrouw Beaumont en ik .. ze~gezeld 
van E~signe Kyle, brachten een ,;week-end" 
doo~ tn Poerworedjo voor de opening van 
d~ n1euwe zaal. Dit laatste is een groote voor
u1tgang en cen bemoediging voor Kapiteine 
J::nglund en Luitenante Rosendahl en de 
maKkers van het Korps. Wij hadden een goe
de opkomst, de inzegening van 4 javaan
sche Heilssoldaten, en een berouwvolle 
zondaar kwam tot Jezus. 

ST RI JD KREET 

De klok heeft juist h<!t midJernachtelijk uur van 1923 met twaalf ernstigd slagen 
doen hooren. Alie W estminsterklokken in Nederlandsch-lndie hebben op dat plechtige 
moment het wijsje gespeeld, d1t zij als kinderen der statige abdijklok van Londen 
meekregen om de wereld door te zingen. 

Of mE!n weet, dat er sch .rnne, ernstige woorden bij deze, zoo dagelijks gehoorde 
melodie hooren? lk kwam ze pas onlangs te weten van een Engelschman, die lang 
woonde in de schaduw van Big Ben. Zoo luidt het versje: - ~ ~....-- .... ,.__ . ~-

.. All through this 'hour 
Be Thou our Guide, 
That by Thy power 
No foot may slide f"-,, 
(Letterlijk vertaald 1 

Door heel dit uur 
Wees Gij onze Gids 
Dat door Uw kracht 
Geen voet moge uitglijden1 

Sedert heeft de klok een nieu we b !tee ken is. tv\lge het von alien zo:> zijn, die 
zoo elk kwartier een regel van dit versje hooren toevoegen, totdat het bij den aan
vang van ieder nieuw uur o:is de voile bede o;:i d! lippen Iegt. 

Mooi om het nieuwe jaar hiermede te beginnen I En dan behoeven we ons niet 
ongerust te maken over de lange twaalf maanden of twee-en-vijftig weken; zelfs 
niet voor een week of een dag tegelijk. ,,All through this hour!"- dat is genoeg. 
En wie zoo van uur tot uur met dien uitnemendsten aller Gidsen den levensweg 
vervolgt, die zal ervaren, dat Hij zelfs vo)r struikelen behoedt. 

192i t HJe kunnen wij alien sons aar z:elend stilstaan bij zoo'n mijlpaal I ja, de weg 
leidt verder voor onzen voet, maar slechts een zeer klein stukje is zichtbaar. Ge
lukkicr voor ons ! G)d,; Vaderliefde heeft rekening gehouden met onze draagkracht 
en zoo heeft Hij Z•jn nevelen over het verdere van de b1an gelegd. Ja, daar ligt 
het nieuwe jaar voor ons, zoo rein als een veld met versch gevallen sneeuw. Zullen 
o:ize voetstap;:ien bet bezoedelen? Oat zij verre.! 0 .1ze zlele begeert daar in witte 
kleeieren te garn en "vo)rzichtiglijk" te wandelen. Laat ons dan, zooals iemand 
het zoo ssho)n uitdrukte: H!t voetspo:H va1 den Meester zoo zoeken te tre:len, 
dat wij geen eigen voetspoor make 11. 

Door heel dit uur. 
Wees Gij onze: Gids I 

Het voetspoor des M ~e,;ters leidt 01s niet in de ktoo>tercel, mnr naar de hutten, 
waar armen en kranken nog steeds Zijn ze5enende liefde, Zijn werken van barm
hartigheid behoeven. Hij wijst ons de weduwe en wees, die naast ons ga~!1 om te 
troosten en te steunen; den blinde om o::>gen, den lam me om voet~n te z_!Jn. 

Vergeten wij ook niet, dat met ons over den drempel van het n1euwe 1aar! een 
breede schaar van ongeloovigen, zondaars en werelddienaars en blinde, du1stere 
heidenen, de toeko:mt tegemoet snelt. . . .. 

Helder brandend moeten onze lampen, zuiver het gelmd van onze bazum z11n. 
Tijdig en ontijdig m::>eten wij Hem verkondigen, Die alleen het Licltt der wereld 
en de eenige weg tot den Vader is I 

Dat de tijd hier 't al verover', 
Aan geen tijdperk hangt mi.jn lot; 

Gij, Gij bli.jft mi.j altijd over, 
Gij blijft eindeloos mijn God: 

Welk een ramp mij hier ook nader' : 
'k Vind in U mijn rustpunt weer: 

Gij blijft in Uw Zoon, mijn Vader, 
Wat verander', wat verkeer'. 

Vader, onder ~[ mijn nooden, 
Vader, onder heil en straf, 

Vader, ook in 't rijk der dooden, 
Vader, ook in 't zwijgend graf: 

Waar ik ooit verand' ring schoawe, 
Gij, o God I hoadt eeuwig stand: 

Ook mijn stof rust op Uw trouwe, 
Sluimert in Uw Vaderhand I 

Snelt dan, jaren, snelt vrij henen 
Met .uw blijdschap en verdriet; 

Welk een ramp ik moog' beweenen, 
God, mijn God, verandert niet; 

Blijft mij alles hier begeven, 
Voortgeleid door Zijne hand 

Schouw ik, uit dit nietig !even, 
In mijn eeuwig vaderland. 

In Djokja was het doe! van ons bezoek 
het belang der Kadetten, die thans in opleiding 
zijn. Zij gaven mij den indruk goeden voor
uitgang te maken en ernstig er naar te .>treven 
om den hun voorgestelden standaard te 
bereiken. 

Kapitein Tanihatu had ons bezoek aan 
Solo goed voorbereid. Dit hield o. a. in de 
opdracht van 5 kinderen aan God en het 
Leger, waaronder de eerstgeborene van de 
Officieren zelf. Tevens had de inzegening 
plaats van 4 Timoreezen en 3 Amboneezen 
tot Soldaten van het Leger des Heils. 

Lt. Kolonel Gugelmann ,,en tourneei " 
De Kolonel vertelde ons van heerlijke 

samenkomsten in Semarang, Djokja, Poer
woredjo en Sapoeran. We verheugen ons 
over het goede nieuws en in het bijzonder 
over het feit, dat de Kolonel in staat was 
zulk een groot programma af te werken, 
hetwelk mede omvatte het houden van in
specties, interviews en . bet bespreken van 
vele zaken. Ensigne Barbier vergezelde haar 
en geeft op pag. 4 een uitvoeriger rapport. 

Leprozenkolonie te Semaroeng. 
De openingssamenkomst van het Congres 

te Soerabaya werd aldaar gehouden in een 
patmentuin", door de patienten speciaal 

~oor die gelegenheid aangebracht. Het was 

(Gezang 160 vers 4, 5 en 6.) 

een opgewekte bijeenkomst en alien stem den 
hartelijk in met onze li'!deren. Na dit samen
zijn werden de kamers der patienten gein
specteerd en het was ontroerend te zien, 
hoe zij die gedecoreerd hadden met woorden 
van welkom en kunstbloemen, hetwelk zeker 
het werk van enkele weken was. Een van 
de patienten, die dienst doet als onderwijzer, 
diende bij de Territoriale Kommandante een 
verzoek om potlooden en schrijfboeken fo, 
dat gaarne werd ingewilligd. Des Zondags 
werden 15 patienten als Soldaten ingezegend 
door Adjudant Loois, een groote gebeurtenis, 
die het hart van Ensign lbllfs, den Bevel
voerend Officier, grootelijks verblijdde. 

Onze Leprakolonie te Poelau si Tjanang. 

Majoor Scheffer, de Directeur. berichtte 
ons, dat zich thans 360 patienten op de 
Kolonie bevinden. Een goede geest heerscht 
onder hen, welke grootendeels te danken ls 
aan de vrijwillige instelling van bidstonden, 
die een wonderbaren invloed verspreiden. 
De Majoor zond ons ook een aardig kiekje 
van een groep Heilssoldaten onder onze 
Legervlag. 

Celebes,herinneringen. 

1 {Kommandante Webb is zeer opgetogen, 
als zij begint te spreken over Celebes. ,,Er 

3 

is niets, wat er bij haalt in Australie" zegt 
ze telkens. 

Bevorderinge n. 

Wij brengen onze hartelijke gelukwenschen 
aan de kameraden, wier bevord'.!ring hier
boven vermeld is. Kommandant en Mevrouw 
Kronenberg en Kommandante Henkens heb
ben vele jaren van toegewijden dienst achter 
den rug; wij wenschen hun en ook de 
andere makkers voortdurende vreugde en 
zegen in hun werk voor God en zielen I 

Officieren met verlof 

Er zijn schikkingen getroffen, dat Kom
mandant en mevrouw Kronenberg met hun 
beide jongens en Ensigne Ohrstrand met 
het s.s. ,,Prins der NederJanden" naar Europa 
kunnen vertrekken met verlof. Wij vertrou
wen, dat zij een aangename reis en eett 
prettigen verloftijd in hun vaderland zullen 
hebben. 

Officieele mededeelingen. 

Deze zullen met Jelangsteliing gelezen 
worden, in het bijzonder de aanstelling van 
Adjudante Roslund naar Celebes, waar een 
groot arbeidsveld voor haar open ligt en 
een grootsche gelegenheid haar wacht voor 
geestelijk werk en hulpbetoon aan zieken. 
Moge Gods zegen rusten op deze kame
raden in hun nieuwe omgeving en arbeidl 

MET DB TB.RRITORIALE KO,'\iMAN
OANTE OP RBIS NAAR 

CELEBES, 

( Uittreksel van een brief door Stafka
pitein Lebbink aan zijn urouw geschreuen.) 

,, ...... Zooals je reeds vernomen 
hebt zijn wij goed en we! in Makassar 
aangekomen. 

Om 9 uur gingen we de stad in na, eerst 
eenige telegrammen ontvaagen en beant
woord te hebben. Wij hadden nog geen 
vijftig passen aan wal gezet of wij zagen 
den heer Crausaz, de zoon van de. 
Kommandants-officieren van ons Leger 
in Zwitserland -, die de Kolonel kwam 
opzoeken. Hij is een flinke, zeer sym
pathieke jonge man en werkzaam bij een 
groote firma. 

Daarna ontmoetten wrj: Adjudante 
Krusch witz die ook op weg was om 
de Kolonel te groeten. De Adjudante is 
weer druk bezig. Vandaag, voor St. Ni
colaas, heeft zij in de kazerne een feestje 
georganiseerd voor de kinderen, die 
alien een kleinigheid krijgen. De Kolonel 
zal ,er vanavond heen gaan. 

Toen heeft de Kolonel de vrouw van 
den dominee bezocht. Eenige dagen 
geleden is hij plotseling overleden, ten
gevolge van bloedvergiftiging. De vorige 
week had hij Adjudante Kruschwitz nog 
opgezocht, wat dan ook zijn laatste bezoek 
was. Zij bebben een zeer goede naam 
in Makassar er waren we! een 800 men
schen bij d~ begrafenis op bet kerkbof, 
Europeanen, Chineezen en Arabieren. 

Om 5 uur vanmiddag zijn wij aan 
wal gegaan. Een Hindoe was aan 
't offeren aan de zee. Wij hoorden, dat 
een zijner huisgenooten ziek was en 
nu liet hij een kip, een klapp~r en 

, een tros pisang in het w;:itt!r wegdrijve~ 
Eerst begon hij met de kip op het water 
te .leggen, maar deze was nauwelijks 
erin, of :zij werd er door een inlander 
uitgehaald en mee~i!lomen, wat de man, 
die offerde feitelijk nlefs koii schelen. En 
nauwelijks had hij z'n hielen gelicht of 
pisangs en klapper verdwenen ook en 
later zagen wij een aantal inlandsche 
matrozen dg pisangs lekker opeten, 
terwijl zij onder elkaar lleel wat schik 
schenen te bebben. Maar de man had zijn 
plicht gedaan en vroeg zich niet af, wat 
feitelijk met z'n offerande geschiedde. 
Daarna gingen wij fort ,.Rotterdam" 
bezichtigen en vandaar naar het St. 
Nicolaasfeest. Buiten de zaal had zich 
een muziekkorps opgesteld. De Adjudante 
was ! de zaal binnengegaan en al 
spoedig hoorden wij de verschil1ende 
Legerkoren, die ze den kinderen al vroeger
scheen geleerd te hebben. 

, Er waren er ruim 200, allen inwoners 
van het fort. Een paar Iiederen werden 
uit bet Ma.leische boekje gezongen, af
gewisseld door een vertelling van de 
Kolonel en eenige woorden van .de Adju
dante en mij, terwijl het muz1ekkorps, 
dat nog steeds buiten speelde te pas of 
te on pas zijn tonen liet hooren van,, Zie 
de maan schijnt door de. boomen". De 
Adjudante had van verschill.~nde firma's 
wat gekregen ; zoo had z11 om uit te 
deelen : twee reuzen bussen zuurtjes, 120 
potlooden en net zooveel schrijfboeker. 
klein speelgoed, groote lappen monster~ 
van drill, khaki, enz. Er was dus vaot: 
elk wat wils." .... 



HBT CONGRES TE SOERABAJA. 

Onder leiding van onze Ko'onel. 

Waren het de naklanken van bet 
Congres te P andoeng, die zich al om 
badden doen hooren , die oorzaak waren, 
dat de Oflicieren van den tweeden groep, 
die niet naar Bandoeng hadden kunnen 
Immen nu met zooveel verwachting 
optrokken naar het .feest'' te Soerabaja; 
die hen deden neerzitten uur 11a uur, 
als gretige leerlingen op de school ban ken, 
in die opperzaal" van het Militair, Te
buis? "me spreekwoordelijk geworden 
.opperzaal", ditmaal beneden a_an de 
straat, was waarlijk niet de ideale plaats 
voor Ofticiers-samenkomsten I ,,Had ze 
geen last van het rumoer daarbuiten, kon 
zij wel alles verstaan ?", werd aan een 
der Officieren gevraagd Ze keek me 
vragend aan, overwegend wat ik we! 
ltedoeld kon hebben. 

Was er dan rumoer geweest ?", was 
eiri'delijk haar wedervraag, "ik heb er 
Jliets van gehoord en ik heb zoo genoten I" 
De macht van concentratie ! Als de ziel 
maar geboeid wordt, dan hindert de 
Ufterlijke afleiding- niet. En dit w~s het 
&eval met alle Officieren. Zoo st1l was 
het er, want geen woord mocht er gemist 
worden I Nu en dan een zakdoek over 
bet ,,stralende" gelaat, want Soerab~ja 
tan in November geducht warm z11n, 
tnaar j!een teeken van vermoeidheid, 
van verflauwing der belangstelling en aan 
bet einde hoorde je den uitroep: .. Veel 
je gauw voorbij, ik had nog zoolang 
Willen luisteren I" ....... . 

Luisteren - waarnaar? Neen, niet naar 
ll,llOOie redevoeringen, schitterende wel

ekendheid - het was een ingespannen 
stereo naar de eeuwige waarheden 

ods, geput door de Leiders uit het 
lleilig Woord en geillustreerd en ver
Cluidelijkt door hun ervaring van lange 
Jaren in Zijn dienst ! 

En er werd gezongen I Zulk zingen, 
hartverheffend, zielverkwikkend 1 leder 
zollg, of je zing en kon of niet, want. de 
ontroerde ziel heeft behoefte z1ch 
te uiten en hoe kan ze dat beter d-Oen 
.clan doormiddel van <.ezegewijdewoorden, 
-verbonden met de teederste melodieen, 
-4ie uw binnenste raken? Weer en nog 
eens weer kionk het met het diepste 
zielsverlangen : 

Heer, 'k breng m.iin al aan U, 
'k Klem me aan U meer en meer; 
Al wat mij nog gebonden houdt, 
Leg ik aan Uw voeten neer. 

Wonderbaar toch dit same~zijn ! Men
'SChen Officieren van versch1llende na
ttonallteit, van vaak ver uiteenloop~nd 
brakter, natuur, opvattinge11, opvc.edmg, 
aanleg en toch alien nu als een meen-

molten eenheid, Jevende voor een doe!, 
~vende naar ee11e allesoverheersche~de 
zaak - de eer van God en de redding 
•an het verloorne. J'.3-, ~iep besene.nde 
tlet tekort dater nog ism eigen toewt]dm~, 
trouw en goedheid, maar toch zoo y~mg 
tie d om I-Jeter reiner en he11tger 
te g~~~~~n~ tene de den Wil des Vaders 
te kunnen vervu n. .. 

Oenoeg - we la en het gor~tln neer-
11 en bespiedend of cnt1seerend 

"Va en, ge · Maar als oog mag hier binnendrmgen. . 
we straks weer van elkander s~he1den, 
tian zegt de glans van het vocht1ge oog, 
cle stille, 1nnige handdruk zooveel ... 
en wij begrijpen ! - ik trotsch 

Op zulke tijden ben .. ,, 
een Heilssoldaat te mogen z11n · 

De twee open bare samenkomsten droe
gen hetzelfde cachet als de besloten ver-

deringen. Werd niet Gods tegenwoor
m'gheid ook door de bezoekers gevo~ld? 
En tot onze vreugde waren er somm1~en, 
die vonaen, wat hun on_tbra~ : verlossmg, 
tieiniging. redding, verg1ffe_nis I Dank, veel 
tlank aan alle vrienden, dte meegeholpen 
flebben om dit Congr~~ zoo goed te 
maken ! Zij, die onze Offtc1eren lo_g.ee~den 

verzorgden; de vrienoen m11ttanen, 
:1e zoo vriendelijk hun eerste recht~n 
epgaven om ons algeheele ~ngestoordhe1d 
te verzekeren in het TehU1s, ia. ook onze 
]ieve patienten v_an. Sema.~oeng I 

H e hebben zi] met ge11verd om onze 
t o gst luisterrijk te ma~ en I En hebben ;ij v~~t alien gedeeld in onze Congres-

vreugde? .. we weer op onze 'stand-
Allen z~~migen in de vlakte, som· 

pJ~ats ~ 5de bergen, bezig om te ,,dier.en". 
.J111gen in rn in het tee~en van de 
.Moge het z l .. ding een nastreven van 
Congr_e~-toe~~ar opnieuw gezien. Mogen 
tiet v1~ioen d. n"tknech1en en d1enst· 
wij z11n : 1 ~. ·emaakt'' van al wat 
maagden ,, vn1g 
bindert om te dtettett I A. B. G. 

STRIJDKREET 

Bezoek van den Chef·Secretaris en 
Mevrouw Beaumont aan Poerwo

redjo, Djokja en Solo. 

Zaterdag :23 November was een groot
sche dag voor de Officieren en makkers 
van ons Korps te Poerworedjo. De nieuwe 
zaal zou geopend warden I Tegelijk met 
deze opening had het welkcm plaats van 
den Chef - Secretaris en Mevrouw 
Beaumont, die den openingsdienst en 
ook de Zondagsamenkomsten zouden 
leiden .. 

Om 6. - uur n. m. arriveercen de 
Kolonels op het Officierskwartier en 
we1den allerbartelijkst door makkers en 
kinderen verwelkomd rr.et bet, in onze 
Legerkringen zoo welbekende lied : Sela
mat Datang. Wat een vreugde was het 
hen alien te ontmoeten I Een kort woord 
van dank voor het spontane welkom en 
daarna hadden wij een kleine vaarwel
samenkomst op de voorgalerij, de plaats, 
waar tot nu toe de vergaderingen we1den 
gehouden. 

smaakten zijn moeder in te zeger.en 1ot 
Soldaat. 

Om 7.- uur Zondagmorgrn hielden 
wij onze ee1ste samenkomst in de javaan
sche gevangenis. Roerend was het zoo
veel jonge mannen te zien, die daar als 
gevolg van hun zonden hun straf rnoeten 
dragen. Wat een vreugde bun em bood
schap van vergeving en hoop te kunnen 
brengen ! 

De Heiligingssamenkcmst \Htd in bet 
bijzonder gehoudcn voor Europeanen. 
Vanaf het begin was een liefelijke geest 
me1kbaar. De boodschap van den Kolonel: 
"In stilheid en verltouwen zal Uwe ste1k
te zijn''. bracht een wonde1ba1rn vrede 
tot onze harten. Des middags een prachtige 
openluchtsamrnkc.mst op den passer en 
tot slot van dezen heerlijken dag een 
verlossingssc;menkcmst, waarin 4 Javaan
sche kameraden werden ingezt:gend tot 
Soldaat. 

Maandaga\ond en Dimda~morgen 
hield de Chef-Secre1aris een inte1eHc;nte 
lezing vcor de Kzdetten, thansincpleidirg 
te Djokja. 

ri#i0l=~~e.~~~:0i#il~ 
~IC?§OI~~!· II~ ~l~IC?@~~ 

~ -~,_,.,.,. Een gebed van Mo2es, den man Gods. Heere I Gij 2ijt ons ~ 
~ 

geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht. ~I 
Eer de bergen getoren wa1en, en Gij de aarce rn de we-

reld L voort~ebracht hadt, ja, vein eeLwigheid tot euwigt.eid 2ijt Gij God. 

~ 
Gij doet den mensch wederkeeren tot ve1brij2elirg, en zegt: ~ 

Keert weder, gij, menschenkinderen 1 

Want duizend jaren zi;n in U\\'e oogen als de dag van 

~ 
gisteren,: als bij voorbijgegaan is, rn als eer.e r.achiwaak. ~ 

Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk etn slaap; in dt:n rr.or-
WJ genstond zijn zij gelijk het gr as, dat verar.dert; 

~ 
In den moreenstond blceit bet, en bet 'erancert; des avonds ~ 

wordt bet afgtsnecen, en t.et \ercort. 
Want wij vergaan door Uwen toorn; en dcor uwe grimm1g-

[9J heid worden wij verschrikt. [9J 
@] Gij stelt onze 011gerechtigheden voor U, onze heirr.elijk; @] 

~ 
zonden in het Jicht Uws aanschijns: ~ 

Want al onze dagen gaan henen door Uwe verbolgen heid 
wij brengen onze jaren door als eene gedachte. 

[9J Aangaande de dagen onzer ja1en, daarin zFn zeventig jaren, 
@] of, zoo wij zeer sterk zijn, 1achtig jaren; en het uitumend~te van die 

~ 
is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgern£den, en wij vliegen 
daarheen. 

Wie kent de sterkte Uws toorns, en Cwe verbolgrnheid, 

~ 
naardat Gij te vreezen zijt? 

Leer ons alzoo on1e dagrn tel Im, cat \\ ij een \\ ijs hart 
bekomen. 

~ 
Keer1 weder, Heere I tot hce la11ge? en het berouwe U over 

Uwe knechten. 
Verzadig ons in den morgenstond rr.et Uwe goedertierenheid, 

zoo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al ome da&en. 

~ 
Verblijd ons naar de dagen, in welke Gij ons gedrukt htbt, 

naar de jaren, in welke v.ij het kwac.d gezien t.etben. 
Laat Uw werk aan Uwe knechten gezien \\ ordrn, en Uwe 

~ 
heerlijkheid: over hunne kinderen. 

En de liefelijkheid des Heeren, onits Gcds, zij O\er ons; en 
bevestig Gij bet v.erk onzer handen over ons, ja, het v. erk onzer III banden, bevestig dat. 

(PSALM 90.) 

l~D§l~V±~·,t§@:f~~JIQJ@~~~ 
Een korte dienst werd gehouden \66r 

de nieqwe zaal waarna Mevrouw Beau
mont den sleutel omdraaide en de zaal als 
geopend verklaarde. Reeds \ oor den aan
vang der samenkc.mst was de zaal geht.el 
gevuld en deze eerste dienst \\as inc er daad 
zeer ge2eger.d. Een lit.d v.erd gezongen 
door de kinderen onder leiding van 
Luitenante Rosendahl, een hartelijk \\C.Ord 
gesproken door Kapiteine tnglund, en 
daarna kwam de t.eurt aan Mevrouw 
Beaumont. Tot slot sprak de Chef Slcre
taris een ernstig woord en voordat de 
s;amenk1 mst gesloten werd, mochte-n wij 
een jongen man zien neerkniele~ o~ 
vergeving van zonden te zoet.en, die h11 
ook vond. Na de bijeenkc..mst rr.aakten 
wij kennis met zijn vader, ee~. onze.~ 
Javaansche makkers, tet v. t]I w11 
den volgenden morgen de vreugde 

. Dinsdagavond vond ons in Solo. Ook 
h1er was reeds \ 66r den aanvang de zaal 
gevuld. Het was een hterlijk sameniijn 
waarin 5 kinderen werden opgedragen' 
aan G.od en ons Leger, waaronder ook 
de klerne \'an de Kapiteins Tanihatu zelf. 
Cok werd~n 7 n.c.kkers irgeztger,d tot 
Sold.aat,. die allt.n un ko1t, per~conli1k 
getu1grn1s gaHr.. Et.n litd door de kin
derrn en een ouet vein de Kapiteins J.!.af 
ten aa1dige afwii:seling. Met aar.dacht 
v. et d gelui~terd naar de oHrtuigrnde en 
krachti~e toe~prae:k van drn J<ol(;r el en 
met dank en lof aan God vc.or al zijn 
ztgrnir:grn slottn wij deie bijttnl.c mst. 

A. R K. 
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Lt. KOLONEL GUGELMANN 

"en Tournee". 

Teruggtkee1d op het Hc.ofdh\\ artier 
en nadrnher.de over alle ind1ukken van 
de reis k\\lamen de woorden van een 
lied rnij in de gedachten, dat \\ ij leerden 
in de Kweekschool: 

Hoe wonde1baar Cod zijn Uw Jiefde 
en Uw trouw I' 

Hee vol van gen a Uw gedachten I 
Gij wilt niet, dat iemand verloren 

gaan zoul 
Uw heil is voor alle geslachten I 

War.t het bezcek van de Kolonel aan 
de venchillenC:e plaatan ~old g1oot en 
klein van allerlei ras en nationahteit. 

Het eerst was het Meisjes-Tehuis in· 
Strr.ararg aan ce ceu1t. 

Grondi~e inq:. ect:e un de l:;ct'krn en 
htt Tthuis zel\.e, een nau\\lkeurig nagaan 
van de belangen cer \'e1 plH gdt n en 
een woordje van he.rt tot hart rr.et de 
Officieren vulden den dag, ter\\ ijl v. ij des 
avonds em leerrijk en geze~end . uur 
haddrn met de meisjes rn enkele genoo
digden. 

Vandaar ging het naar Djokja. 
Eerst een lezing voor de Kadetten; 

een uur van leering en opbouwing. 
Daarna een lief samenzijn met de· 

Javaansche kinde1en van ons Kinderhuis. 
·wat een aardig clubje was het, dat 
met hun donkere kijkers zoo ernstig op
zag tot de Kolonel, toen zij door woord 
en bee Id haar ondet werp illustreerdel' 

Den volgenden morgen moesten de 
tent11n reeds weer opgerold worden en 
j!ing het met den eersten trein naar 
Poerworedjo.voor den Zondag. 

Zoowel de eerste sameLkomst in deja
vaatsche gevangenis, als het intieme 
samemijn met de makkers om half tien 
in hun keurige 1 ieuwe zaaltje, deden on& 
ce dichte nabijheid des Heeren Hvaren. 
Een ruime kans om onze blijde Evan
gelie-bcodschap te verkonoigen hadden 
wij des midoags op c en paHer en ook 
ces avonds in or ze ua 1, waar jong en 
oud met onverdeelde aanc cicht luisterce 
naar de uitlegging van Gcds woord door 
de Kolonel. 

Op bergrn en in dalen, 
Ja over al is God I 

l..Jeze welbekenc e re gels worden ook 
zoo heerl\-.k bewaarheid in Sai:;oeran. 
waarheen wij den volgenden morgen 
reeds vroeg ,;ertrokken. Dadeiijk na aan
komst zou de opening plaats hebben van 
het nieuwe zaaltje. In een en stig woord 
zette oe Kolonel de bedceling vau dezen 
"tempel c.es Heeren" uiteen en smeekte 
Gods zegen af ~oor oit nieuwe Huis. 

's Avonds was een uitgezccht clllbje 
mar tri's opgekomen; somm gen hadden 
c.e Raden Ajoe meegebracht en met on
verdEelce aandacht werd geluisterd naar 
de lezing, weike c e Kolonel gaf over de 
wording van onze Organ·satie en het 
werk onder de Javar en hier in Indie. 

Het is niet bij tientallcn, dat we de 
vruchten kunnen tellen in Sapoeran. 
<loch het ernsti~, volhardend bidden en 
werken van onze makkers daar, wordt 
door onzen Hemelschen Vader gezien en 
zooals een onzer lieder en zegt: 

Eens daarboven vinden wij weder, 
Vruchten van 't zaad, dat wij strool

den op aard 

C. B. 

Laten wij ons niet verontrusten over 
de toekomst, maar onze ziel beheerschen 
en ten onder houden, als kindtren tevre~ 
den zijn met het ons toegediende dee! 
verzekerd, dat de goddelijke Meeste; 
weet wat goed is: hoe wij moeten worden 
opgevoed en we1waarts wij moeten 
worden geleid. 

£r. Kingsley. 

Vn·volg t.'an pag. 2 

Daar, voordat het licht des kru 
in het land scheen, 1eeds hooge "' 
werd gehecht aan een verherd 
opofferiflg, kunnen we er zeker v 
dat, nu het ware licht helder schijn 
schoone ideaal der vrouw verva 
symbolen van pruim, bambo~ en pijn 
de Japansche vrouwen zullen rljz 
een hoog standpunt van zielena en 
opoffering, nu ze de tegen~ oordlge 
v~eeselijke ramp onder de oogen moetei: 
z1en. 
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