
IJD K EET 
OPPICIEEL OROIAN VAN BET LEOER DES HEIL8 IN IEDERLANDSCft ... JNDII 

BRAMWELL BOOTH, GENERAAL. WILLlAM BOOTH, STICHTER. M. J. v. d. WERKEN, TERRIT. KOMMANDANTE. 

aL. 
25STE JAARGANG No. 7. - Internationaal Hoofdkwartier 

101 Queen Victoria St. Londen E. C. I Juli 1924 Terriioriaal Hoofdkwartier 
voor Ned.-Indie Javastraat 16 Bandoeng. 

PRIJS 10 CENT 

·.IN M E.1110 RI AM. 

ONZE STICHTER, WIJLEN GENERAAL WILLIAM 

Twaalf jaar geleden was bet, dat op 20 Augustus, langs het geheele front van 
ons Jnternationaal Hoofdkwartier in bet centrum van Londen, op doek de diep 

ontroerende aankondiging stond te lezen: 

,,DE 6ENERAAL HEEFT ZIJN ZWAARD NEERGELEGD". 
En heel de wereld wist het op dien dag, dat de :edele menschenvriend, met het 

warm kloppend hart voor alle noodlijdende menschenkinderen, niet meer onder de 
zijnen wijlde - bevorderd was tot hoogeren dienst - dat zijn stem, na 67 jarige 
onvermoeide, bezielde Evangelie-prediking stil was, bet rustelooze streven tot rust 
gekomen. 

,, Wat is het geheim van Uw leven, Generaal ?'' vroeg een vooraanstaand Ame
~ikaan den grijzen Leider. Een oogenblik van nadenken en toen klonk bet, trilling 
tn zijn stem : ,,Het geheim van mijn !even? Zestig jaar geleden gaf zich William 
Booth over aan God en aan Zijn dienst, met al wat bij was en bezat, onvoorwaar
delijk, en in deze toewijding, die al deze jaren geduurd heeft, ligt mijn geheim." 

Hoe treffend, hoe mooi, geeft Harold Begbie - de bekende Engelsche schrijve·r 
- bet weer, in zijn boek : ,, The life of William Booth": 

,,De wereld erkende, dat met den dood van dezen man een_ van zijn grootste 
strijders was heengegaan, niet alleen van Engeland of van. het Bntsche rijk, maar van 
het heele menschelijk geslacht, . de .. mannen, vrouwe~. en kmderen van ~Ike natie onder 
den heme!. Geen man heeft 001t z11n aardschen sti11d met zulk een tnomf beeindigd 

(vervotg op pag 3. kolom 2 
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De Stichter als jongeling verkondigt 
de blijde Boodschap in de openlucht

samenkomst. 

Afgunstig op Zun populariteit on~~r 
het volk; onkundig, waar bet z.11n 

Oodheid betrof, vol haat tegen de rem
heid van Zijn prediking, in opstand 
tegen het zelf-verloochenende karakter 
van Zijn handelingen en om vele andere 
redenen meer, besloten de 0 verpriesters, 
Ouderlingen en leden van den Hoogtm 
Raad te jeruzalem, om ten koste van 
alles jezus ond ~rgang te bewerken. paar 
zij echter de macht om te besltssen 
over !even en dood niet zelve bezaten, 
kla den z 1 Hen aan r Pilatus, den 
R memschen Landvoogd, als een gods
d1en tige bedneger, een oproe~ling en e~n 
vijan van de Overheid, en e1schten Z11n 
dood. p· atus ontving den Heer, onder
zocht de aanklachten, die tegen Hem 
ingevoerd waren, .doch, daar hit geen 
schuld in Hem kon vmden, stelde H11 voor 
Hem vrij te laten . Tot zijn u1terste_ ver
bazing echter riep de sch e als uit een 
mond: "Geef ons Bara ba:; !" 

Pilatus trachtte hen tot ede te brengen, 
doch te meer riepen ze: "Weg met dezen I 
en Jaat ons Barabbas los ! ' Opstaande 
van zijn troon, leidde hij den Heiland 
naar voren, teneinde een beter beroep 
op hun medegevoel te kunnen doen en 
vroeg: "Wat zal ik dan doen metJezus?" 

En nu, zooals Pilatus den Heer op 
dien gedenkwaardigen dag naar voren 
leidde, zoo, met mij~ hart vol eerbied, 
stel ik dienzelfden Hetland U voor oogen 
en doe U dezelfde vraag: "Wat zult gij 
doen met jezus i'" 

Let we! I Jk zeg niet: Wat zal ~ doen? 
Oat was reeds een uitgemaakte zaak 
·jaren geleden. 67 jaar geleden heb ik 
mijn !even aan Zijn voeten neer _gelegd 
en Hem mijn hart ontsloten. Noo1t heeft 
die overgave mij berouwd, nocb zal ze 
mij in de toekomst ooit berouwen. Won
derbare dingen ;r,ijn het gevolg gewee~t. 
Daarom is mijn vraag niet: Wat zal tk 
doen met] zus? maar, "Wat zultgij doen 
met Jezus n wat zult gij met Hem 
doen NU?" an ik U helpen de rechte 
keuze te doer 

Ge moet iets met Hem doen ; onzijdig
heid is onmogelijk. In de gelegenheid te 
zijn, datgene te doen, wat recht is, legt 
reeds de verplichting op U, om het .!e 
doen. Daar is geen middenweg mogel!Jk 
in dit geval. Of gij 2ijt v~6r H~m, Of 
t~gen Hem. Of gij laat Hem bmnen m.Uw 
hart, Of gij verwerpt Hem tot U'! e1gen 
ondergang. De wijze, waarop gtJ Jezus 
behandelt, zal bepalen, hoe de hemelscb~ 
Vader met U zal handelen. Wanneer g11 
een besluit neemt, hoe met jezus te han
delen, bedenk dan, wat het voor. U be
teekent. Bedenk, dat Jezu~ Chnstus de 
voile, vrije vergeving van 1.~dere zonde 
voor ons gewrocht heeft b11 den Vader, 
verzoening met Zichzelve tot stan~ bracht 
en reinheid, macht en vreugde m le.yen 
en sterven ons schonk. Van de w11ze, 
waarop gij met Hem hande.lt, h.angt ~w 
bestemming voor de eeuw1ghe1d af. -
hemel of hel. 

Evangelie-prediking door onzen Stichter 
in Whitechapel. 

WAT ZUL T GIJ DOEN MET JEZUS ? 
WILLIAM BOOTH'S 

L E V E N S V R A A G G E D A A N A A N D E W E R E L D. 

(M.NfEEKENINGEN UIT DE LA.A.TSTE IZONDAGAVOND-TOESPRAAK VAN ONZEN 

STICHTER, GEHOUDEN TE WARRINGTON IN ENGELAND OP 28 APRIL 1912)". 

Uw behandeling van Jezus C~ristus 
zal beslissen ook over de verlossmg ?f 
verdoemenis van mannen en vrouwen, die 
U omringen, of die na U zullen !even. 
Oat is een zeer ernstige zaak. Veronde'.
stel eens dat die Hoogepriesters en die 
Joodsche schare, Jezus Christus hadden 
aangenomen en Hem als Koning van 
bun hart hadden gekroond J W1e_ ~an 
vatten welk een verschil deze beshssmg 
in de ~ereld zou gemaakt hebben. Nie
mand leeft alleen zichzelve. Niemand 
kan de gevolgen van zijn handelingen 
beperken tot zichzelf. 

Met bet oog op die ernstige over
wegingen zou ik U willen vragen : '!Wat 
wilt gij doen met den gezegenden Hetland 
en wat wilt ge nu met Hem doen ?" 
Verschillende keuzen liggen voor U open. 

Gij !cunt Zi}n heilige zending loochenen j 
gij kunt zeggen, dat Hij een bedrieger 
was. Er waren er velen destijds, die 
bet deden en vel~n heden ten dage doen 
hetzelfde. Sommigcn gingen zelfs zoo 
ver om te zeggen, dat Hij van den duivel 
bezeten was. Wat is Uwantwoord hierop? 
Neen, dat staat U niet aan. Welnu, gij 
kunt beweren, geen Verlosse1· noodig te 
hebben. Gij kunt zeggen : ,,Ik heb geen 
ziel en er zal voor mij dus geen hierna
maals zijn." Of gij kunt voorwenden, 
nimmer gezondigd te hebben en zeggen: 
"Er zal geen oorde.-\J zijn; ik heb geen 
Verlosser noodig." Oat is wat de Saddu
ceen eenmaal zeiden en er zijn duizen
den, die nog hetzelfde zeggen. 

Nog een andere keuze ligt voor U 
open : G(j kunt Hem openli}k verwerpen. 
Ten rechte of ten onrechte, gij kunt 
eenvoudig zeggen : ,,Ik wil niet met Hem 
te maken hebben." Velen volgden dezen 
weg, toen Bij nog op aarde was. Zij 
waren daar in grooten getale dien be
wu sten dag. lnplaats van Hem toegang 
te verleenen tot hun hart, zonden zij 
Hem naar bet wreede kruis. Kijk naar 
bun bloeddorstige oogen, Juister naar 
hun woeste kreten I Zie, hoe zij Zijn 
heilig aangezicht bespuwen en Ilem 
bespotten, terwijl zij de vervloekingen 
des hemels over Zijn hoofd aanroepen. 
Zij verkozen Barabbas. 

Gij kunt voorwenden Hem aan te nemen, 
Uzelf naar Zijn naam noemen, ter~'ijl 
Uw hart verre van Hem is. Velen waren 

deze richting toegedaan, toen Hij onder 
hen verkeerde. Hij verweet bet hun, 
zeggende: ,,En wat noemt gij Mij Heere, 
Heere I en doet niet hetgeen Ik zeg ?" 

Hoe vindt gij het eeo ledige, krach
telooze, wereldsch-gezinde naam-Chris
~en te zijn? Ge zegt :.,,Neen, als ik ooit 
1ets te doen zal hebben met den gods
dienst, dan wil ik het .,ware" bezitten. 
Ik wil geen schijnhei(ige zijn." 

Verder !cunt gij de heele zaak met onver
schilligheid behand~len. Er was een groote 
schare dien dag in jeruzalem, die ab
soluut geen notitie nam van hetgeen er 
gebeurde op Golgotha. De winkels waren 
alle open. De koopers en verkoopers 
waren druk in de weer. Hu welijken werden 
gesloteo en feesten, partijen en allerlei 
genietingen waren in vollen gang, terwijl 
de Zoon van God daar hing aan het 
Kruis. De menschen waren onverschillig. 

Wat kon het hun schelen I 
Gi:f ktmt ook er oml1een araaien. Gij 

kunt weifelen en de rol van een lafaard 
spelen, zooals Pilatus deed. Hoe denkt 
U daarover? ls hier iemand in deze zaal, 
die Christus verwerpt en tracht de verant
woordelijkheid op iemand anders te 
schuiven? 

Dan is er nog een ander karakter, dat 
ge zoudt kunnen navolgen. Zoudt gij op 
een Judas willen gelijken? Wilt ge Uw 
Heer verraden en verkoopen, zooals hij 
bet deed? 

0, afvallige I Eens waart ge een sol
daat van bet Kruis. Ja, ge had den Heer 
lief, aanbad Hem en zwoer, dat gij 
voor Hem wilde sterven en toen werd 
ge Hem ontrouw. Waarom hebt ge Uw 
Heer verlaten? Hoeveel hebt ge ont
vangen voor U w transactie? Judas kreeg 
30 zilverlingen ! 

Er is nog een keuze, die ge kunt doen 
en die ik U met mUn gansche hart aan
beveel. Ze werd U reeds menigmaal voor 
oogen gesteld. lk doe bet nogmaals van 
avond; het zou Uw laatste kans kunnen 
zijn. 

Knie! neer voor den troo11 der gCJwde; neem 
aan deten gezegenden Jews als Uw 
Heiland en onderwerp U aan Zijn gezag. 
Wasch iedere smet rein in Zijn dierbaar 
bloed, kroon Hem tot Koning van Uw 
hart en dan : strijd voor Hem de rest 
van Uw dagen ! Dat was mijn keuze 
meer dan 60 jaar geleden. 

~~~U~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~ 

~ DE GEV AREN VAN HET SPIRITISME. ~ 
• . @ 

I DOOR L T.-COMMISSIONER NURANI. J~ 
~M~~~~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~~~ 

Beste Bvelien. 

Ik zou je graag nog een en ander willen 
schrijven over den waren aard van bet spi
ritisme. Voor ons, Heilssoldaten, moet het 
laatste, beslissende woord altijd doo1 den 
Bijbel worden gesproken. En over dit onder
werp spreekt Gods Woord zich zeer duidelijk 
uit zoodat we niet behoeven te twijfelen. 
Zi~ Jesaja 8: 19: .. Wanneer zij dan tot 
ulieden zeggen zullen: Vraagt de waar
zeggers en duivelkunstenaars, die daar piepen 
en binnen's monds mompelen; zoo zegt: 
Zal niet een volk zijnen God viagen? Zal 
mtn voor de levenden de dooden vragen ?" 

We bemerken dus, dat het spiritisme niet 
de wonderbare, nieuwe ontdekking is, die 
sommigen heden zeggen, dat het is, maar 
d>t jesaja, gedreven door den Geest Gods, 
het volk van zijn. tijd waarschuwde, het ten 
behoeve van de levenden niet bij de dooden 
te zoeken door middel van hen, die zich 
,,gedienstige gees ten" of mediums noemden. 
Men moest zich regelrecht tot God wenden. 
Dan vervolgt hij: ,, Tot de wet en tot de 
getuigenis I Zoo zij niet spreken naar dit 
woord (Gods Woord), het zal zijn, dat zij 
geen dageraad zullen hebben". 

Maar honderden jaren voor jesaja's tijd 
wordt er reeds van het spiritisme ge
sproken. In Deuteronomium 18: l-14wordt 
ons verteld, dat een van de vreeselijke 
zonden, waarvoor de heidensche volken 
door de Israelieten uit Kanaan werden ver
dreven was, het gemeenschap houden met 
geeste~. ,,Wanneer gij komt in het land, dat 
de Heere Uw God, U geven zal, zoo zult 
gij niet leeren te docn naar de gruwelen 

I van dezelve volken. Onder U zal niet ge
vonden worden, . . . . . die met waarzegge
rijen omgaat, een guichelaar, ....• of too
venaar, of een bezweerder, die met be
zweering omgaat, of die een waarzeggenden 
geest vraagt, of e~n du!velkunstenaar, of die 
de dooden vraa~t . (D1t a lies is dus besloten 
in het woo_rd ,,spiritisme".) "Want al wie 
zulks doet, is den .Heere een gruwel · en om 
dezer gruwelen w1l verdrijft hen de' Beere 
Uw ~od!.voorUw ~angezicht, uit de bezitting.'~ 

f:?!t z11n kracht1ge woorden, die ons dui
dehJk aantoonen, hoe God derge!ijl<e dingen 
beschouwt. Vers 14 herhaalt hetzelfde nog 
eens, om 't nog meer indruk te doen maken. 
"Want deze vol.ken, die gij zult erven 
hooren naar gu1chelaars en waarzeggers. 
maar U a~ngaande, de Beere, Uw God, heeft 
U zulks n1et toegelaten. Eenen Protect 
zal U de ~~ere Uw God verwekken · ·~~~; 
He!"" zult g11 hooren." Dit laatste is ee~ pro
fette omtrent de komst van den Heer Jezus 
en tot Hem moeten wij ons wenden. Al wat 
de hedendaags_che spiritisten zeggen, orntrent 
een toekomst1g leven vernomcn te hebhen 
d_?or hu.n gemeenschap met gees ten, is eigen
hJk onz!n· ~aar onze gezcgende Heer heeft 
den .. slu1er, die het toekomstige !even bcdekte 
opz11 geschoven. Zelfs Zijn vijanden moete~ 
toegeven •.. dat Hij een volmaakt I even leidde 
en d~t H11 de onomstootelijke waarheid ver
kond1gde ... we h~bben d~s geen andere, 
hoog~! tw11fel.acht~ge getu1gen noodig, daar 
w_e Z11n getu1genrs. hebben. Heeft Hij ons 
n1et geze~d, dat .. in h~t huis Zijns Vadcrs 
vele woningen zrin? En dat dit aardsche 
!eve~. te verlaten, zal beteekenen bij Hem 
te ztJ~? '.'.H~den zult gij met Mij in het 
Parad11s z11n . Welk een heerlijk beeld van 
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AAN ONZE VRIENDE 

NED.-INDJE. 

De plaat van onze ci rou 

beeldige voorstelling van den 

Ned.-Indie. Handen wJrden o~ 

scheidenheid. Na.g,st de de ern 

vindt men de blanke E·.iropea 

alie schakeeringen van li cht 

beiderlei kll'1.'1.3. Die h'lnden 
'6 heeft die taal verstaan, zo 

Officieren h9eft ui tgazJnien 

en met de b3zieling van een 

Christus, zichzelf te geven 

" Onze Teh1.1izen en 

het afgeloopen jaar moohten 

verplegen, waar z~ ziek war 

hulp verleenen. De 

woordigt een kinderNereld van 

durend beroep op ons doet. De 

publiek hebben ons in het a fg 

enkel geval van nood te m~e 

inrichtingen hebben op3n kUl1 

In Midden-Celebes w.ijkt 0 

arbeid de duisternis en wr e 

1 icht en de lief de van het Eva 

W:ij staan voor een ni e 

beroep op Uw offervaardighe i 

r:ijkel:ijk zullen vloeien, da 

ui tbreiding kunnen geven · 

vragen - natuurl:ijk zonder e 
"d groote zaak der armen en l JJ 

· ne bij het zien der schare, "in 

dringt hen een voor een. 

God zegene U 

Het Leger d 

.. ·udante Dora Booth 
GewlJde grond. AdJ ,, aar ha 

Kid-Street, Nottingham w o 
" Boodschap va 



geeft een treffende, zinne-

rbeid van het Leger des Heils in 

p ui tgestrekt in droevige ver

waal'dige hand des melaatschen, 

µe en verder een groep nanden in 

donker, ouderdom en Jeugd, van 

~reken hun eigen taal. Het Leger 

~erstaan, dat het een schare ran 

in deze kolonien om in de kracht 

. eilige roeping in den naam van 

ot leniging dezer ~roote nooden. 

·ngen zon vol van hen, die
0

w.ij in 

heffen, waar zjj gevallen waren ; 

~, of op andere wijze de nood1ge 

de ar.ne'n der zuster, vertegen

eed en onrecht, die ook een voort-

"".ijwillige en gulle gaven van het 

oopen jaar in staat gesteld geen 

n afw.ijzen. De poorten van onze 

staan het geheele jaar door. 

eerl:ijke w.ijze doo.r onzen zendings

eid van het heidendom voor het 

ie.OokopJavaoverwinthetlicht. 

arbeidsjaar. Vandaar een nieuw 

W:ij hopen zeer, dat de gaven z66 

jj aan onzen arbei d hoog noodige 

e colleotanten gaan nu ui t. Z:ij 

g persoonl:ijk voordeel ,_ voor de 

iden. De liefde van Christus, Die 

rjk met ontferm:i:ng bewogen was'', 

gave I 

Heils dankt U 

van h~t Legu des Hei/s in Ned.-Indie, 

lkt bet evangelie op dezelfde plaats in 
ootvader, de Stichter, 78 jaar geleden de 
ossfng verkondlgde. 

S T R IJ D K R E E T 

(Vervolg van pag : 1.) 
als hij. Droefheid, een droefheid, intiem en 
persoonlijk, maakte zich meester van het hart 
der menschheid. Niet al1een de nieuwsbladen 
van beteekenis over heel de beschaafde 
wereld brachten hun cijns van bewon
dering en achting den g.evallen krijgsheld, 
niet alleen de grooten der aarde zonden hun 
betuigingen van sympathie uit alle deelen 
van den aardbol - maar, wat meer dan dit 
alles getuigenis gaf van den triomf van 
zijn !even, was de individueele droefheid 
van de armsten en minsten van alle landen. 

In den nacht, dat hij stierf, sliepen dui
zenden mannen zonder vrienden of thuis in 
de Toevluchten van het Leger. die hij had 
opgericht. In de Tehuizen baden duizenden 
vrouwen voor hem, die door zijn reine 
handen gered waren van wissen ondergang 
naar lichaam en ziel. In ieder werelddeel 
vertelde een heirleger van menschen elkan
der de droeve mare, dat hun vader, de vader, 
die hen opgezocht en verlost had van on
denkbaar leed, van deze wereld was ge
scheiden." 

Een viertal kiekjes, die wij in dit 
nummer opgenomen hebben, illustreert 
het bovenstaande o. i. op bijzondere wijze. 

De oude Generaal, die onder zijn para
pluie de hulpbehoevenden en noodlij
denden van alle landen, onverschillig 
van ras of kleur, belijdenis of geen belij
denis, zoo gaarne een toevlucht biedt. 

De Generaal als jongeling, bezield met 
dezelfde passie voor het heil der menschen. 

De Generaal alleen in een der be
ruchtste wijken van het Oosteinde 
van Londen, bezig zijn ziel uit te storten 
over zijn toehoorders - dronkaards en 
dobbelaars van beiderlei kunne. 

En nogeens vinden wij hem terug, nu 
in zijn kleindochter, die op dezelfde plek 
in de geboortestad van haar grootvader, 
waar hij zijn open ucht-samenkomsten 
placht te bouden, midden onder een 
schare van het ruwste volk staat te 
prediken, dezelfde boodschap, die hem 
bez1elde I 

ja, want de roeping van Wtlliam 
Booth is niet tot hemzelf beperkt geble
ven. Zij vond een echo in zijn zoon, -
zoolang zijn trouwe hulp achter de 
scl1ermen-,den tegenwoordigen Generaal, 
Bram well Booth, en in de kinderen van 

zijn zoon, die alien denzelfden weg ge
kozen hebben, evenals in de duizenden 
over alle landen verspreid,. die met het
zelfde brandend verlangen vervuld waren 
en wier vreugde het is, zijn voetstappen 
te drukken. 

,,Bramwell", zeide de stervende Leider 
tot den trouwen zoon, ,,ik wil gaarne, 
dat je me iets belooft. lk zou willen, dat 
je me de belofte gaf, als mijn stem 
zwijgt en ik van U gegaan ben, ge Uw 
invloed door het Leger gebruiken zult, om 
meer te doen voor de menschen zonder 
,,home" in deze wereld, de mannen, die 
geen thuis hebben. Denk er om I lk denk 
niet alleen aan dit land, maar aan alle 
landen. De vrouwen zonder een tehuisl 
Ah, mtjn jongen, wij weten niet, wat het 
is, geen,, home" te hebben I De kinderen 
zonder een tehuis ! 0, de kinderen, Bram
well, zorg voor de daklooze kinderen, Be
loof het mij l" En to en de belofte gegeven 
was, zeide de oude held, met iets van 
zijn bekenden humor: ,,Denk er om, als 
je het niet doet, zal ik terugkomen en 
je achtervolgen met mijn geest". 

Toen drukten vader en zoon elkander 
de hand; de oude man Iegde .>lechtig zijn 
handen op het hoofd van den jongere, 
en zegende hem. 

* * * 
Dat is · 12 jaar geleden. 
Generaal Bram well Booth heeft woord 

gehouden. Niet alleen in zijn vaderland, 
maar in alle landen zet hij met kracht 
voort den gezegenden arbeid, door zijn 
vader begonnen. En bij hem sluiten zich 
aan al zijn Officieren, een in geest en 
streven om het verlorene te zoeken en 
w thuis" te brengen. 

Ook in ons mooi lnsulinde sluiten wij 
ons nauwer aaneen, ieder jaar, in den 
arbeid tot verw~zenlijking van dit groot
sche doel. 

Bij het vieren van ,,Stichters-dag" op 
5 Juli a s.: laat ieder Heilssoldatenhart 
zich opnieuw geven in een onvoorwaar
delijke toewijding aan den schoonsten 
van alien arbeid hier op aarde: bet be
houd van onsterfelijke ziele1:i. 

A. B. G. 

. ... " ........................ ~ ..... , ................................................. ·~ ........................................................................................................... ....... . . .. . 
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: ! ,,.lalig ?iin be barmbart.f gen; want ! J • t t • ....... , . .._... 
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(Vervolg van pag; 2) 

dat Hemelsch Thuis wordt ons gegeven in 
Openbaring 21 en 22. Maar het is een f~it, 
dat de spiritisten een beklagenswaard1ge 
onwetendheid omtrent den Bijbel toonen. 
Zij ,,dwalen niet wetende de Schriften". 
Als ze Gods' boek slechts eerbiedig, biddend 
wilden bestudeeren, dan zou door de hulp 
van den Heiligen Geest hun verstand Wor
den verlicht. Dan zouden ze inzien, dat God 
ons omtrent het toekomende leven reeds 
alles bekend.Jleeft gemaakt, wat goed voor 
ons is te weten. 

Wij weten, hoe God den afgodendienst 
verfoeit. Het was, omdat zij de goden der 
heidenen wilden dienen, dat de lsraelieten 
ten laatste uit hLt'l land verbannen werden 
en in ballingschap weg~evoerd. En met 
a,fgodendienst brengt God altijd de zonde 
van bet spiritisme in verband. In Kronieken 
10: 13 lezen we ,,Alzoo stierf Saul . . . 
omdat hij de waarzegster gevraagd had, 
haar zoekende, en den Heere niet gezocht 
had". Saul's laatste en ergste zonde was, dat 
hij raad vroeg aan een medium en zijn 
vreeselijke straf was: 't verlies van zijn 
troon en van zijn !even. De slechtste koning, 
die ooit op den troon zat in Juda, was wel 
Manasse en in 2 Koningen 21 : 5-7 lezen 
wij de lijst van vreeselijke zonden, die hij 
bedreef. Hij bouwde altarcn in het huis des 
Heeren, voor al het heir des hemels. Hij 
deed zijn zoon door het vuur gaan en stelde 
een gesneden beeld in het bosch, en bij dit 
alles bemoeide hij zich ook met geesten. 

Hij deed zeer veel kwaads in de oogen des 
Heeren, om Hem tot toorn te verwekken". 
In 1 Timotheus 4 : 1 wordt ons gezegd, 
dat in de laatste dagen ,,sommigen zullen 
afvallen van het geloof, zich begevende 
tot verleidende geesten en Ieeringen der 
duivelen, door geveinsdheid der leugenspre~ 
kers.'' Oat deze duivelsche geesten bedrie
gelijk zijn, wordt zelfs toegegeven ~<_>~r de 
tegenwoordige !eiders van het spmhsme. 

Een van bun voornaamste leeraren geeft dit 
toe, waar hij zegt: ,, Verwarrend is het feit, 
dat hetzelfde medium op den eenen 
dag een boodschap kan overbrengen, die 
absoluut waar blijkt te zijn, en den volgenden 
dag, ja soms zelfs in dezelfde zitting, een 
andere boodschap overbrengt, die een 
zorgvuldig uitgesponnen verzinsel bevat." 
Een andere getuige zegt, dat in een seance 
een mededeeling zoogenaamd kwam van 
een overleden persoon uit Sheffield. Zijn 
naam, adres, werkp;ever, geboorte-datum en 
datum van overlijden werden allen door 
een geest door middel van het medium 
genoemd - maar lat~r bleek. dat er in 
Sheffield geen persoon van dien naam enz. 
gewoond had en dat ook het adres niet 
bestond. In 1 Timotheus 4 : 1 lezen we 
(volgens de Engelsche Bijbelvertaling) van 
,,liegende en verleidende geesten," en dat 
zijn zij inderdaad. 

Nog twee ernstige waarschuwingen uit de 
Schriften spreken ons van het verderf, dat 
dengenen, die zich ophouden met dergelijke 
dingen, wacht. . . 

Leviticus 20: 6: ,, Wanneer er een ztel 1s, 
die zich tot de waarzeggers en tot de dui
velskunstenaars zal gekeerd hebben, .... 
zoo zal lk Mijn aangezicht tegen die ziel 
zetten, en zal ze uit het midden haars volk 
uitroeien." 

Openbaring 21 : 8: Toovenaars (zij die 
zich voortdurend met duivelsche geesten 
ophouden) ..... is bun dee! in den poel, 
die daar brandt van vuur en sulfer, hetwelk 
is de tweede dood." 

In mijn volgenden brief zal ik je iets ver
tellen van de vruchten of gevolgen van dit 
vreeselijke kwaad in het leven derirenen, 
die er zich aan overgeven. 

God zegene je en beware jeer voor, Ii eve 
kind, er ooit mee in aanraking te komen. 

Je toegenegen, 
NURANI. 

1 JULI 1924 

De parapluie van den Stichter. welke 
nooit gesloten wordt. 

NOOTJBS VAN DEN CHBF-SECRETARIS 

Hoofdkwartier 18 Jani '2~ 

De nagedachtenis van onzen Stichter. 

In dit nummer wordt melding gemaakt van 
de stichting van het Leger des Heils op 
5 Juli 1865. Deze datum zal herdacht worden op 
als ,,Stichters-dag" en de naam van William 
Booth en de stichting van onze Orgauisatie 
zullen in blijde herinnering vereenigd wor
den door de bewoners van het East End' 
in Londen. " 

Wij danken God voor onzen Stichter en 
de ·geboorte van het Leger des Heils alsoolt 
voor den wonderb~ren v~oruitgang, gemaakt 
gedu.~ende de 59 1aar, dte sedert verliepen. 
Schn1ver dezer waardeert ten zeerste het 
bezit van een foto van onzen Stichter hem 
geschonken in verband met des Gen~raals 
eersten motortoer in 1904 en voorzien van 
het volgende onderschrift; 

,,Te volhard.~n in het strijden beteekent: 
verzekerd te z11n van de overwinning · 

Den strijd op te geven beteekent: toe . te 
stemmen in de nederlaag." 

Een herinnering van nog vroegeren datum 
dateert uit 1889, toen ik als dienstdoend 
Kadet bezig was in de Exeter-Hall in Lon
den. De Generaal riep mij binnen in zijn 
~am~r om het vuur te verzorgen en terwijl 
ik h1ermede aan den gang was, sprak hij 
to! me .. als .~en vader, informeerde op 
vr!.endl?.l!Jke w11ze naar en~ele ?ingen en gaf 
m11 w11~en ra~d. I?.e hennnenng aan deze 
oogenblikken is m11 steeds dierbaar geble
ven. 

De Territoriale Kommandante op reis. 

Enkele belangrijke samenkomsten werden 
kortgeleden dour onze Kolonel geleid te 
Soekaboemi en we! in de Protestantsche 
Kerk. Een aandacht!~e schare was opgeko
~e.n naar deze bl]eenkomsten en vele 
mtm~.en v~n ontvangen zegen waren de 
heerll]ke mtkomsten van dit bezoek. 

Op Hemelvaartsdag Ieidde de Kolonel een 
samenkomst in het Europeesche koroste 
Bandoeng. De Hoofdkwartier-Officieren als
ook de H. K.-Zangbrigade namen een werk
zaam aandeel in deze bijeenkomst. De 
boventoon, die heerschte, was vervat in het 
openingswoord van de Leidster: Laat ons 
God prijzen en Hem eere brengen ,:-, Het was 
een gezegend samenzij n waaraan iedereen 
met hart en ziel deelnam ! 

De Bandoengsche Officieren en zij die 
hier met rust vertoefden, mochten ook' nog 
genieten van een rustige, besloten Officiers
samenkomst in de bovenzaal van het Hoofd
kwartier. Het was inderdaad een tijd van 
verkwikking en het woord, door de Terr. 
Kommandante gebracht, was ons alien tot 
groote hulp en bemoediging. 

Een 5-daagsch bezoek aan Cheribon _ 
Tegal en Plered daarbij inbegrepen. - is 'be
schreven op pag. 4. en dit rapport zal zeker 
met veel belangstelling gelezen worden. 

Lt.-Kolonel Gugelmann. 

Tot ons leedwezen was de Kolonel niet 
in staat de Terr. Kommandante op haar 
l~atste reizen te vergezellen, tengevolge van 
ztekte. Met evenve7_1 toewijding en energie 
echter bestuurt z11 de redactie van de 
:)trijdkreet en wijdt zich aan de veelzijdige 
verantwoorde!~ikheid van het Vrouwelijlll 
Maatschapp,elt1k Werk. Zeer hopen wij dat 
spoedig beslist herstel zal intreden. ' 

Pinkster-Zondag in Bandoeng. 

Mevrouw Beaumont en schrijver dezer 
nootjes hadden het voorrecht, dien dag de 
samenkomsten te Ieiden. Wij verheugden ons 
in het groote feit, dat herdacht werd en 
achtten het een voorrecht Zijn getuigen 
te mogen zijn ,,to aan de uitersten der 
aarde". Voor verdere bijzonderheden verwijs 
ik gaarne maar het rapport op pag. 4. 

Het laatste ,,home" van den Stichter 
nabij Londen. 



SEMARANG. 
altstapje naar Ambarawa met de 

eia van de Zondagschool. 
at boor ik daar ?" Om kwart voor 

ta morgens zijn de meisjes van bet 
Jnsis al wakker met de vraag: ,.Is 
geen tijd om op te staan, Kapiteine ?"' 
bten namelijk mee met de kinderen 

Ce Zondagsdlool en van blijdscbap 
zij bijna niet slapen. 

DdeJijk is bet tijd om te kleeden ; wat 
tfat vlug van morgen I Het ontbijt is 

maar niemand scbijnt trek te bebben; 
.ea oogenblik zijn alien klaar en dan 

fret aaar bet station. En zijn reeds vele 
bij elkaar. 

ziet er verscbillendea tezamen. bier 
IJllline gezichtjes met die mooie zwarte 

daar eenige Europeaantjes, wel wat 
maar toch alien zoo gelukkig f>ij 
: dit Is lmmers bun dag van ge-

@a wij in den trein : sommigen voor 
t in bun leven. De kleintjes 

de grootste pret: ,.Kijk bier I" ,,Kijk 
lioort men aan alle kanten. Steeds zin
gaan we verder, tot we booren 1 ,,lk 

aoo•n dorst". Docb daar weten we wel 
op,. van allerlei hebben wij meegeno
l»rood, koekjes, suikertjes, enz, terwijl 

KJaasaesz zoo vriendelijk was om ons 
hen limonade te geven. ,,Kunnen 2 

Ha flescb limona~e ~e~gdrinken ?" 
twtnen. zeJIS de ldeiDtjeS I Hl wat 

si)aaaahet ~ 

STRIJDKREET 

Jlt)ork aan C:beriflon - «rg;al - ,t)lmb. 

Ensign Glover had een pracbtig programma 
voor de Kolonel's rnt'etings in elkaar gezet. 

Jn een groote Joods te Plered bij Cberibon 
waren p. m. 1COO Cbineezen en javanen 
bijeengekcmen, waaronder vanuit Cberibon 
een autobus vol Cbinet'zen, alien volgelingen 
van bet Leger des Heils, op Zaterdag 14 juni 
voor een licbfbeeldensamenkomst, waarmee 
de reeks bijeenkomsten, die op bet program
ma van onze leidster stond, geopend werd. 
Nadat een paar platen van den Leger-arbeid 
op bet doek gebracht waten, werd aandacbtig 
gelpisterd en gekeken naar de in woord en 
beeld gebracbte gescbiedenis van den Ver
loren Zoon. Niet alleen geluisterd werd er, 
maar de bedoeUng werd ook begrepen want 
we boorden fluis1eren t ,.lni lain dari stam
boel". Ja, dank Ood, dat we deze menschen 
iets anders kunnen geven dan de wereld ; 
een voorbeeld van vergeving, liefde en vrede. 

Zondagmorgen een rustig uur in de 
Hervormde Kerk te Cheribon, waarin wij 
alien ernstig werden bepaald bij bet doen 
van den wit ,.des Vaders" Een groo1e zegen 
kwam tot ons hart, 

De avond vond ons tezamen in de Zen
dingskerk, die druk bezocht was. Opgewekt 
werden onze liederen meegezongen door de 
vele Cbineezen, die opgekomen waren, niet 
aJieen van Cberibon zelf, docb een groote 
autobu had ooll ttit Plered ,,heUbegeerigen" 
gebracbt. :eeolae penoonHJke gefulgenissen 
'Hll onze Otflcferen, vol van tfe blijdscbap. 
dle •onden wat ea nog dagelfjks gevon
len Wonlt :In den dienlt des Heeren, maalden 
diepa lndrak ea Diet minder het emstig, 
waanchawen.d woerd van oaze Kolonel, die 
ons den ~edeft'. ea 1manen weg zoo dui
deliik voor ~ea 1telde. Ooze hemellcbe 
Vader zag de 20tt~nde zteren dien avond 
(van wie reeds Un den volgenden dag 
vrede gevondea taeeft), u zeker .zal Zfin 
liefde, hen teidea tot ze dat smalJe pad aan 
Zijn band ftlHi ....,. WIJ zeggen het be-
1tuur der ..beldi. Kerken zeer hartellik daok 
.-oor bet bei.WwWl1 af1faan der kerlrge
bouwen. 

Toen volgde op Maandaa- ea Dins.tag-

avond een lezing voor Europeanen, toegeJicbt 
door licbtbeelden; des Maandags in Cheribon, 
waar B.urg£meester Johan presideerde en den 
volgenden avond in Tega!, waar Assis
tent-Resident van Kouwenburg de Kolonel 
bii bet publitk inleidde. 

Dit waren Jeerrijke uren, waarin onze 
Leidster door de platen, die op liet dot'k 
gebracbt werden, en bet g~sprokene alle 
aanwuigen een dieper inzicbt gaf in den 
veelzijdigen arbeid van onze Organisatie. 
Het werk in onze Jnricbtingen, Tebuizen, 
Lepra-kolonies en bet Zeridingt werk van 
Celebes, alles ging in revue onzen geest 
voorbij. Uitroepen van medeJijden en bewon
dering wisseldtn elka11der af, en zeker werd 
In bet hart van menigeen meerdere Jiefde 
gewekt, niet aJleen voor ons werk, maar ook 
voor degenens. die aan ooze zorg zijn toever
trouwd. Dit Kwam ook uit In bet tretlend 
gebed van den predikant van Cherlbon en bet 
slotwoord van den Assistent-Resident in 
TegaJ. In laatstgenoemde plaats werd de 
Kolonel zeer getroffen dcor het bartelijk 
welkom der I eiders en kinderen der pracbtig 
bloeiende Zondagscbool. 

Moge ook meerdere liefde gewekf zfjn In 
het hart van alien, die onze samenkomsten 
gedurende deze dagen bezocbfen voor Ht!m, 
in Wiens naam en door Wiecs kracht wij 
aJ ons werk mogen verricbten I E. S. 

Noot. De Kolonel had oOk gelegenbeid 
lets te zien van den plaatselijken arbeid In 
Cheribon en Plered, waar zlj kon constateeren 
dat in beide plaatsen de Ensigns Olover een 
1ezegend werk verri~hten. Jn Cheribon Is een 
dagscbool en Zondagscbool1 die heel aardlg 
beiocbt wordt. Het fs een 1ast de klnderen 
de Legerlle(leren te hooren zlngen. Jn Plered 
Is onlang1 op ialtlatlef der makten aldaar 
eea zaattje gelluurd, van llcbt en bankell 
•eenieaJ.. waar nu gere1eld ume11kom1ten 
pJaatabeobea. Het deed de Koloael Yeel 
aeaoagen de Ensign Olover eb Ima ldelnea 
Ia latand au te treffen. Onaoodig_ te ze1-
1en dat IJet samensfln met een 5-tal offlcferen 
Yoot de Ensign• zoowel alt voor dfe otflcterea 
ult, een hUJe rete1Hgheld en Yreugde--aan• 

ach op bet Offtclenkwartier. 

De Hoofdkwartier-zangbrfgade. 
Ceze juist gevormde Zangbrigad 

baar assistentle in de sam 
Hemelvaartsdag en Pinkster
onder een openlucbtbijeen 
Pieterspark. Ensigne Kyle · 
Ieidster, en Stafkapitein 
tot Secretaris der Brigade. 

_.De Zelfverloocheni11g11-a 
Oedurende de euste week 

wij de bijzondere gebeden 
meraden, betzij dcor zich m-
nigen in de vroege morgen• 
in eigen buis den zegen d 
smeeken. Temidden van 
neigingen 1n deze wereld, 
te overheerschen, bebooreir 
den standaard van Jezus hcu .. ,., __ ,,.," .. , 

De plaat, voorkomende ot>i'ME 
voor onze A anvrage, is ~ 
pleidooi aan elken mensch 
de Christuageest, die 11epti 
verleenen aan al die ultg ....... 
gehoor te geven aan al u~..: 
atemmen ; de Cbristus-ge.est, clle 
glimlach te brengen op zoovele 
gezlchten. 

WQ danken Ood voor a1 Cl.11ao_.,,.~I!<.' 
dienst der liefdet die onze z 
verte1enwoordigt. Echter zd 
staat zljn meerderen te helpea, 
grooter aantal vriendenc<dl ~'8fl-~ 
Oaarne bre111en wlJ onzen ~ 
voor alJe huJp in bet verlede1'1 
dat bet krachtige beroep door 
Kommandante op Uw menscbliinetKllMI 
daan1.U zal aansporen, ook in de 
ons vw ateun te verzekeren. 
~ tot JaeuUjkhcld. 
Wlj betuigen onze wa1 me deeut 

AdJudaate MeQer, die lerl'P't 
baar Dloeder Is OYetJedea. ~ .. 
heeft nu ta 3 ~deil ••
ouden verloren. 

Bamabalt eea op1ew~ =r J:ef':~ur4:id~ b~t r..1 
vur • Terr. KommaudU'hf aan 
na eea plotselfnge ztekte nn 3 di 
ae,_ our zlfn Hemelteb Te 
fn Clubbelen ztn eet1 wawdta~ 
oppwelde pat bracht metfl'•• 
ktmr. ZQn Jaatlte ~Ille 'WDt «a aaar ..,_,. 
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