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~=====================================================~ 

Nicodemus!-=- Ja, hij is het, die in het nachtelijk uur ongemerkt zijn huis heeft 
verlaten zich door de stille straten van Jeruzalem begeefr naar de plaats. , 
waar hij weet, dat Jezus is. Waarom bij nacht? Is Jezus van Nazareth 

des daags niet te spreken? Bij nacht, want zie, Nicodemus is ,,een mensch uit de 
Parizeen, - een overste der Joden," daarbij een lid van het Sanhedrin. Hij schaamt 
zich tegenover zijn mede· Farizt en en verdere godsdienst- leiders. dte enkel 
verachting en haat voor Hem hebben. jezus paste niet in hun kader. Bij hen 
gold als Gode welbehagelijk, het strikte nakomen van de, tot in hd oneindige 
uitgeplozen en vermenigvuldigde rege
len der wet en inzettingen der ouden. 
Hun godsdienst was verstard in de 
uiterlijkheden van ceremomen, gewijde 
kleederen, enz. >Het goud.des tempels 
was meer dan de tempel geworden. 
De gave op het altaar meer dan het 
altaar zelve. Het vertienen van munte, 
dille en komijn meer dan oordeel, 
barmhartigheid en geloof. In een woord 
-uiterlijke vroomheid en vormendienst 
versllkten ware godsvrucht des harten, 
zooals de woekerplant in zijn om
strengeling het !even aan den boom 
ontneemt. ,,Gij, blinde Farizeer," zegt 
Christus, ,,reinigt eerst wat binnen 
in den drinkbeker en den schotel is, 
opdat ook het buitenste derzelve rein 
worde." 

Blijkbaar is Nicodemus een der 
oprecht dwalenden en waar en hoe 
weten wij niet, maar zijn ziel is tot 
jezus getrokken en z66 krachtig, dat 
het besluit gerijpt is tot dit nachtelijk 
bezoek. Kunt ge U hem voorstellen, 
zooals hij daar, in diepe gedachten 
verzonken, door de eenzame straten 
gaat? Een vraag houdt hem bezig: 
,, Wat is de weg tot het koninkrijk 
Gods?" en in de stille hoop, licht en 
hulp bij Jezus te vinden, wordt hij 
welkom geheeten en treedt binnen. 

O Nicodemus, wat zijt ge in 
' al Uw onbeslistheid toch reeds een 

heerlijk voorbeeld I Al is het dan 
bij nacht, gij gaat tot Jezus I Gij gaat 
Hem Uw twijfel, Uw zoeken bloot
leggen ! En tot Jezus-Zelf begeeft 
ge U, want dat is Uw heerlijk recht. 

tusschenpersoon zijn; Uw vragen is 
naar Hem persoonlijk. En zie, Hij- '-----...:.!::.:.:..:...:.....::::!!!E:::S 
Zelf ontvangt U ! Hij Jaat Zich ook 

G===================================================-~ 

begrippen van godsdienst int Hij wil of kan niet begrijpen. Maar als ,,de Leeraar 
van God gezonden" den onverbiddelijken eisch herhaalt, dan ziet Nicodemus 
zijn geheele, door menschen opgebouwde, godsdienst-systeem als een kaartenhuisje 
ineen vallen 

Hij, de Farizeer, de ijverige godsdienst-leeraar des volks, hij was dus nog niet 
eens geboren in het koninkrijk Gods. Hij, zondaar zooals alle anderen, moest 
dus eerst bet wond~r der w~dergeboorte door den Geest Gods ondeq,~aan, en 
ervaren, dat noch goede werken, noch zorgvuldig volbrengen van uiterH1ke gods

dienstpltchten. noch vormen-dienst 
toegang tot God verschaffen, maar 
alleen een innerlijke vernieuwing des 
gemoeds. Al kleiner en kleiner moest 
Nicodemus warden I Al armer, al zo11-
diger in eigen oogen I Het een na het 
ander, wat hij tot nu toe beschouwd 
had als een waardevol stuk tot ver
krijging der zaligheid, moest hij afge
ven of liever wegwerpen en als er van 
den rechtvaardigen en godsdienstigen 
Nicodemus niets dan een arme zon
daar was overgebleven, zou de gena
depoort van het koninkrijk der heme
len ook hem op zijn kloppen geopend 
worden. 

Duidelijk en onafwijsbaar 1s des 
Heilands eisch nog heden ten dage 
ten spijt van alle leer van menschen. 
,, Voorwaar, voorwaar zeg lk U. tenzij 
dat iemand wederom geboren worde, 
hij kan het koninkrijk Gods niet 
zien." 

En die wedergeboorte is iet~ z66 
werkelijks, z66 ingrijpends, z66 per
soonlijks, dat de Apostel Paulus ervan 
zegt: ,,Zoo iemand in Christus is, die 
is een nieuw scbepsel: bet oude is 
voorbijgegaan, ziet alles is nieuw 
geworden I" (2 Kor. 5: 17). 

,, Want in Christus jezus heeft noch 
besnijdenis (volbrenging der Wet) 
eenig recht, noch voorhuid (eigen ge
rechtigheid), maar een nieuw schep
sel. (Gal. 6: 15). 

••• 
Ik heb mij gedrongen gevoeld over 

dit onderwerp te schrijven, omdat ik 
meen er velen, ook onder de Euro
peanen dezer eilanden, zoekende zijn 
naar den weg tot het koninkrijk der 
heme I en. 

Geen discipel, heete hij Petrus of l? 

Johannes, zal Uw middelaar, Uw ~ 

niet Zijn recht ontnemen, Zijn Hei- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~= 

O, die zou ik willen toeroepen, zoo 
gij ernstig en oprecht zoekt, zult gij 
vinden. Wat wedergeboorte is, te ver
klaren, is onmogelijk ; deze geschiedt 18.ndsrecbt, om Zelf die zoekende zon

daars-ziel te lei den tot het licht. Moch ten velen, velen U daarin vol gen, velen, 
die nu nog bij Zijn apostelen stilstaan, inplaats van door te gaan tot den eenigen 
Middelaar van God gegeven, Jezus Christus Zelf. En ook velen, die t laten bij 
een weilschen, een verlangen om Hem-Zeif te ontmoeten, maar bij w1e het nooit 
tot een opstaan en gaan .. tot Hem komt. 

* * * 
Zoo is Nicodemus dan bij Jezus. De diepe blik des Heilands, alles door

·gron dende, alles begrijpende, is op Zijn bezoeker gevestigd. Daar ligt een diepe, 
heilige, wonderbare rust over het wezen van jezus van Nazareth; treffende tegen
·stelling met de onrust, de onzekerheid, het angstig vragen van dezen "leeraar 
van lsra t!I." 

Zonder omwegen, rechtstreeks antwoord gevende op ck onuitgesproken vraag 
van Nicodemus: ,, Wat moet een mensch doen om zalig te worden?" - klinkt het 
verrassende woord: - ,. Voorwaar, voorwaar zeg Ik U, tenzij dat iemand weder
om geboren worde, bij kan bet koninkrijk Gods niet zien.' - (Joh. 3: 3). 

Nicodemus schrikt bijna terug voor zulk een antwoord. Het kan niet mogelijk 
.zijn, dat dit de voorwaarde tot zaligheid is I Hoc recht tegen alle bestaande 

door de werking des Heiligen Geestes, die den mensch innerlijk geheel vernieuwt. 
Dit wonder kan niet uit~elegd, alleen ervaren worden. Lees eens voor Uzelf en in 
de eenzaamheid die ontmoeting van Nicodemus met Jezus in het 3de hoofdstuk 
van het Evangelie van Johannes. Zoo Uwe ziel zich stil voor Hem zet, zal Hij ook 
U deze groote waarheid duidelijk maken, eindigende met het troostvolle woord: 
,, Want al zoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar 
bet eeuwige leven bebbe." (Joh. 3 : 16). 

Ga, moderne Nicodemus, ga wanneer dan ook, Of bij nacht of bij dag, maar gaper
soonlijk tot jezus, Die in al Zijn heerlijke opstandingskracht Zich onder ons bevindt, 
en ik zou U l'aden uit eigen, heerlijke ervaring, gain den geest van deze versregelen : 

Zooals ik ben I Vaak omgeleid 
Door twijfel en schroomv~llighei~.; 
Van binnen vrees, van bmten strtJd, 

0, Lam van God, ik kom I 

Zooals ik ben I - Arm, naakt en blind, 
Opdat 'k in U, o Zondaarsvri~nd, 
Mijn rijkdom, licht en !even vmd f 

O Lam van God, ik kom I 
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z ~ ~ :;Bt l.tlttdbsrbt bermakcn tn bd <!Cbristcnbom. Z ~ ~ 
Overspelers en overspeleressen, weet ge 
niet, dat de vriendschap der wereld een 
vijandschap Gods is? 

Z ~ Jloor lllijlm ;flllebroutu di>eneraal Wlllilliam Jllootb. ~ ~ 
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. De getuigenis van het Woord 
1s te duidelijk, de stem des Geestes te 
ktaar dan dat een van Gods kinderen in 
duister zou behoeven rond tc tasten, 
indien hij slechts het oor leenen wilde 
aan zijn Goddelijken Leidsman. Maar, 
helaas I hoe velen zijn er niet, die Zijn 
stem door ijdele redeneeringen zoeken 
tot zwijgen te brengen I Hoeveten, die 
het .standpunt van Zijn Goddelijke wet
gevmg tot hun eigen standpunt trachten 
te verlagen, onder voorwendsel dat een 
ander zulks ook doet, en die het woord 
van den Heer niet hooren: ~Wat gaat het 
u aan? Volg gij Mij"? ,,Hebt de wereld 
niet lief, noch hetgeen in de wereld is; 
indien iemand de wereld lief heeft, de 
liefde des Vaders is niet in hem!" 

L
aat ans nu in overeenstemming met 
deze teksten en de stellingen, die ik 
begonnen ben voor te dragen, den 
aard nagaan van eenige dezer ver

makelijkheden, die zoo porulair zijn onder 
de belijdende Christenen Wat vinden wij? 
Oat het niet zeldzaam is, dat deze bijeen
komsten g~houden warden in het huis van 
een Christen of in een bijzaal van een of 
andere kerk; dat het ook niet zeldzaam 
voorkomt, dat zulke bijeenkomsten 
worden bijgewoond door leeraars of 
invloedrijke !eden van de kerk ; dat men 
er stukken van Shakespeare hoort lezen 
of gedeeiten uit de werken van de meest 
bekende en meest wereldsche roman
schrijvers en eindelijk, dat men er stukken 
hoort zingen, die reeds de rondte hebben 
gedaan in cafe's en publieke bals. 

op Zijn gerechtigheid of op de Eeuwig- \ 
heid? Wei verre, dat God ,,in al hunne 
gedachte1 '' zou zijn, is Hij het in geen 
enkele; daaruit volgt, dat zij alleen en 
geheel en al wereldsch moeten zijn. 

4e. De geest van deze amusementen 
is in duideli1ke tegenspraak met de waar
digheid, den ernst, en den ijver van het 
werkelijk Christelijk karakter. Het natuur
lijk gevolg van deze dingen kan niet 
anders zijn dan lichtzinnigheid, dwaze 

lk heb meer dan een afvallige van de goede 
zaak zijn afval hooren toeschrijven aan 
het feit van zich opnieuw te hebben 
laten aantrtkl<en door lichtzinnige en 
dwaze vertoo11ingen, en ik heb nog 
niemand ontmoet, van wiers oprechte 
bekeering ik overtuigd was, die durfde 
beweren, dat hij er den voet zetten zou, 
zonder zich door zijn geweten veroordeeld 
te voelen. -

Nogeens, Christen- !ezer, we Ike uitwer
king hebben zoodanige handelir gen op 
U, als ge ze vergelijkt met de uitspraken 
der Schrift, die ge kent en met de pun
ten. die wij vastgesteld hebben? 

Zijn ze, ten eerste, niet klaarblijkelijk 
wereldo;ch? Ademen zij niet den geur 
der wl"'reld en van niets andE>rs dan de 
wereld? I e makers van de stukken, die 
men U voorleest of zin::; waren dat geen 
menschen, die in den grond onverschillig 
waren m godsdienst-zaken, soms zelfs 
verklaarde ongeloovigen ? 

2e. Oeze zangstukjes, deze gevoelens 
hebben de wereldlingen immers altijd 
als de hunne beschouwd ? Men hoort 
zulke dingen immers zingen in hun bal
zalen. schouwburgen en casino's? En be
wijst dit niet, dat dit alles in hun smaak 
valt en met hun geest overee komt? 

scherts, onge
paste waardee
ring van zinne
lijke genietin
gen, een zich 
terugtrekken 

van geestelijke 
dingen, een 
luidruchtige en 

goddelooze 
vroolijkheid. 

Nu vraag ik 
aan ieder Chris
ten, die zich 
wel eens op dit 

terrein ge
waagd heeft, 
of dit niet de 
wrange en on-

lk geef toe, dater duizenden Christenen 
zijn, die in on
ophoudelijken 
strijd over dit 
punt zijn met 
hun geweten 
en met de lee
ringen van den 
Heiligen Geest. 
Maar welk een 
toestand is de 
hunne? Met de 

eene hand 
Christus vast
houdende en 
met de andere 
hand de we
reld, behooren 
zij aan geen 
van beiden. Zij 

vinden hun 
vreugde noch 
in de godde
looze verma
ken, noch in de 
gemeenschap 

met den Heer! 
Alles rondom 
hen is duister

Niet alleen zijn het getuigenis van het 
Woord en dat van den Geest tegen deze 
vermaken, maar ook de meening en het 
voorbeeld van de vurigste en meest ver
lichte Christenen van alle tijden zijn het 
evenzeer 

Hoort wat eenigen van hen )eggen: 

"Er is hier beneden geen enkel ge
noegen, dat niet onvermiideliik eene 
droefheid na zich sleept. Waarliik, de 
genietingen dezer wereld ziin slechts 
voorbijgaande schaduwen en als wij ons 
best doen, ze in het voorbijgaan te. griJ
pen, houden wij slechts het verdriet m 
de hand. Hoe zou de smaak van den 
honig goed kunnen zijn, terwijl de angel 
zoo nabij is?" Alleine. 

,,Tndien er een verleider op deze aarde 
is, is het het vermaak. Het hou<lt den geest 
der mensch en gevangem het verbergt het 
verdtiet. dat op den bodem hunner ziel 
is, onder zulke aangename en heerlijke 
gevoelens, dat de clwafls dit gevoel voor 
geluk aanmerkt. Bisschop Hall. 

3e. Hebben deze zang:;tukken en voor
lezingen eenige betrekking op God, of 

vermijdelijke 
vruchten zijn 
van die zooge
naamdeverma
ken en of de 
geest van deze 
dingen niet in 
volmaakte te
genspraak is 
met den geest 
van Christus? 

GENERAAL BR •MWELL BOOTH, met zijn eersten kleinzoon nis, veroordee-
Stuart Wycliffe, ;i:oon der AdJudants Booth-Peyron. ' (Wordt vervolgd.) 

ling en dood ! 

I OUD=GOUVERNEUR-GENERAAL J. B. VAN HEUTSZ. + I LlCHTSTRALEN. 

,, Want onze lichte verdrukking, die zeer 
haa.st voorbljgaat, werkt ons een gansch 
zeei· uitnemend eeuwig gewicht der heer
lijkheid." 

Het bericht van het verscheiden van 
den grooten Veldheer, aan w1en Neder
land zooveel te danken heeft, wekte in 
mij vele dankbare herinneringen op aan 
den tijd, toen iR als Territoriaal Leider 
belast was met de verantwoordelijkheid 
voor den arbeid van bet Leger des Heils 
in N~derlandsch Oost-lndie. Het tijdperk 
onzer aanstelling liep van de jaren 1905 
tot 1909 en vie! dus juist binnen de vijf 
jaren, gedurende welke Generaal van 
Heutsz ats Gouverneur-Generaal te Bui
tenzorg zetelde. 't Is waarschijnlijk slechts 
weinig bekend, hoezeer de Generaal het 
Leger des Heils genegen was. Oit is een 
reden te mee waardm ik gevoel. dat ik 
thans door m de! van de "Strijdkreet" 
er van behoor getuigen. dat onder het 
bewind van Go "erneur-Generaal van 
Heutsz ons van gouvernementswege vele 
faciliteiten werden verteend voor den 
ar@eid onder behoeftige en ziekejavanen. 
Vele malen had ik de eer en het voor
recht om door Zijne Excellentie ter par
ticuliere audientie te warden ontvangen, 
bij welke gelegenheden mij niet alleen 
steeds een zeer wetwitlende ontvangst 
te beurt vie!, maar waarbij mij ook altijd 
ruimschoots de gelegenheid werd gege
ven om .vrijuit zaken, ons Leger-werk 
aangaande, te bespreken. Steeds trof 
mij de sympathieke wijze, waarop de 
Landvoogd belangstelling toonde in 
het werk, dat door onze Officieren 
werd verricht, en zijn bereidwilligheid 
openbaarde om den arbeid te steunen. 
Natuurlijk bleef ik niet in gebreke, Ziine 
Excellentie er van te verzekeren, dat wij 
bet zeer op prijs stelden, zooveel mede
werking te ondervinden. Daar mij de 
krijgsmansreputatie van Generaal van 
Heutsz bekend was, was ik wrd wat 
beschroomd, toen ik voor de eerste maal 
mijn opwachting bij den G. G. ging ma
ken op bet paleis te Buitenzorg. Hoe 
werd ik echter verrast door de houding 
van z. E. t Het Leger des Heils bleek 
hem niet onbekend; hij beschouwde het 
als een Organisatie, welke ook in lndie 
veel zou kunnen doen. 

De boom naar zijn vrucht. 

Meer dan eens kwam na een audi~ntie 
onwillekeurig de vraag bij mij op, wat 
er toch wel toe zon bebben kunnen 
teiden om iemand als Generaal van H~utsz 
zoo gunstig voor het Leger des He1ls te 

stemmen. Die vraag werd door Z. E. zelf 
beantwoord, toen ik eens, na afloop 
eener aud1entie op 't punt stond mij 
terug te trekken. De Generaal deed toen 
de opmerking, dat het mij wellicht be
nieuwde, wat wel de aanleid1ng kon zijn, 
dat hij zooveel vertrouwen in ons werk 
had. Daarop deelde hij mij mede, dat 
hij bij gelegenheid van een verlof, in 
Nederland doorgebracht, had gelogeerd 
bij een dame, die, na veel moeite te h~b
ben gehad met dienstboden, eindelijk een 
dienstmeisje bad gevonden, waarover zij 
met den meesten lof sprak. En, zoo ver
telde de (Jeneraal "erder, die dame had 
dat meisje gekregen uit een Reddingshuis 
van het Leger des Heils. De dame, een 
familiel d van den Gouverneur-Generaal, 
had klaarblijkelijk haar gast verder om-
1rent het Legerwerk ingelicht en zoo droeg 
de eenvoudige getrouwheid van een 
meisje, door ons werk be hoed en behouden, 
rijke vrucht in het verre Indie. 

De eerste Leprozen-kolonie. 

't Was ook gedurende het bewind van 
Gouverneur-Generaal van Heutsz, dat 
een aanvang werd gemaakt met ons werk 
onder de melaatschen in Ned.- lndi~. Te 
Pelantoengan had reeds gedurende een 
aantal jaren een Gouvernements- inrichting 
ter huisvesting en verzorging van me
laatschen bestaan. Die inrichting stond 
onder Militair beheer en bij gelegenheid 
eener audientie stelde de Gouverneur
Generaal mij de vraag, of het niet op 
den weg van ons Leger zou liggen, iets 
voor melaatschen te ondernemen. MUn 
antwoord was, dat ik meende dat het 
op onzen weg lag om alles te doen, wat 
er toe kon strekken, het lijden der mensch
heid te verzachten, maar dat wij in ons 
streven daartoe dikwijls door geideli3ke 
bezwaren werden verhinderd. Ik opper
de de vrees, dat het verzorgen van 
melaatschen met veel kosten gepaard 
zou gaan en dat het wellicht daarom 
moeilijk voor ons zou zijn ons met die 
zorg te belasten. Onmiddellijk stelde 
Ziine Excelleritie mij gerust door het 
wederantwoord, dat, zoo wij het werk 
ondernamen, in de noodige middelen zou 
worden voorzien. Daarna sprak Z. E. over 
de Leprozen- inrichting te Pelantoengan 
(Java) en noodigde mij uit deze te gaan 
bezichtigen, verslag van mijn bezoek uit te 
brengen en te melden, of wij bereid waren 

(2 Cor. 4: 17.) 

Vraagt ge, hoe God droefheid tot een 
zegen kan maken? lk zal het u vertellen. 

Hij kan ze gebruik'en om het hart te 
verteederen. Een teeder hart is een 
~roote schat. Welk een harde, ongevoe· 
l1ge schepselen zouden de menschen 
warden, indien ze enkel voorspoed had
den I De zonde van Sodom was "hoog
moed en zatheid van brood". In welvaart, 
gemak en overvloed worden de menschen 
onverschil!ig voor de belangen van 
anderen. 

Droefheid maakt, dat de mensch me
degevoelt met de droefheid van zijn 
naaste. Als ik sympathie noodig heb. dan 
ga ik tot hen, die zelf geleden hebben. 

het beheer der inrichting op ons te ne
men en zoo ja, op welke voorwaarden. 
Aan die uitnoodiging voldeed ik en het 
gevolg was dat een overeenkomst met 
het Gouvernement tot stand kwam, waarbij 
het Leger des Heils zich op zekere voor
waarden belastte met het beheer der 
Leprozen-inricht1rg te Pelantoengan, 
welke overeenkomst, met eenige wijzi
ging, thans nog van kracht is. Nauwe
lijks werd het plan van de verandering 
van het beheer over Pelan•oengan rucht
baar, of het werd zeer sterk bekritiseerd. 
Vee! geschrijf en gewrijf ontstond om de 
uitvoering er van te verijdelen. Aange
zien echter geen enkel motief werd aan
gevoerd, waaruit bleek dat de veran
dering het belang der verpleegden zou 
schaden, bleet de Gouverneur-Genuaal 
bij zijn overtuiging, dat dat belang zou Droefheid maakt ons Jos van de dingen 
worden gebaat en zette bet plan door. van dit leven. Het menschelijk hart is 
Nadat de inrichting ongeveer drie maan- geneigd om voldaan te ~ijn met ~n gel~k 
den onder het beheer onzer Officieren te vind.en in aardsche dmgen. Droefhe1d 
was geweest, v~rklaard~ een geestelijke verzwakt de banden, die ons aan de 
van a11de1e gezmdte, die Pelantoengan aarde binden en leidt den geest er toe 
geregeld ha? bezocht_ onder het oude en I zijn Hemel te vinden in het toekome11de: 
onder bet meuwe regime, dat de toes1and 
er ats van een hel in een heme I was ver- Droefheid op.ent bet hart om de ge-
anderd, wat wet de schoonste rechtvaar- zegende verlosstng van God te ontvan12en. 
diging was voor het vertrouwen door In voorspoed kunnen de menschen het 
den Landvoogd getoond. ' zonder God stellen-:- tenminste, velen 

Ook in andere opzichten mochten wij begeeren Hem dan niet; wanneer echter 
bij Gouverneur-Generaal van Heutsz zeer beproeving, verlies en de dood komt 
veel praktischen steun voor ons werk roepen zij tot God. ' 
vinde!.1 Wij hebben dan ook veel reden Droefbeid zal nog. veel meer heerlijke 
om z11n nagedachtenis grootelijks in eere dingen voor ons u1twerken in de toe-
te houden. komende wereld. ,,Dez.~ lichte verdrukking, 

P. D. van Rossum, die zeer haast voorbtigaat," zegt Paulus, 
Kolonel. werkt ons een gansch zeer uitnemend 

Amsterdam, Aug. '24. 

EEN ZUIVERE STRAAL 
0 zuiv're straal van morgenlicht. 
Waar .~Ile starren voor verbleek~n, 
Als G11 ter kimme door komt breken 
Ontvlucht de nacht voor Uw gezicht · 
En juichend groeten berg en dalen ' 

Uw stralen. 

O_ zuiv're straal van 's Heeren woord 
Die de aardsche wijsheid doet verbleeken' 
Ats Gij in 't harte door komt breken ' 
Drijft Gij den nacht der zonde voorf 
En aard en Hemel brengen eere 

Den Heere. 
J. P. Heije. 

~euwig gewicht der beerlijkheid." 

Wat moet g~i doen, opdat uw beproe
vingen en leed u tot nut zullen ziin? 

Vraag God u al uw murmureeringen 
van het verleden te vergeven. Geef If 
geheel over om voortaan al Zijn t I n 

zoo 
f in · 
zal 

gehoorzaam te zijn, om een lev 
vertrouwen te leiden. Vat uws 
band en geloof, dat Hij de uwe va 
Beloof H~m, dat ge in bet donker 
wel als. m het licht, in vreugde 
droefhe1d zult vertrouwen, dat Hlj 
behoeden en veilig thuis brengen 

,,Des avonds vernacht het geween 
maar des morgens is er gejuich". 
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OFFICIEELE 

MEDEDEELINGEN. 

Bevorderingen: 
Van Kadet tot Kadet-Luitenant: 
Kadet jahja Bandera. 

,, Eliza Doma. 
,, Pilipoes Laoea. 
,, Andreas Noeti. 
,, Moesa Roengka. 
,, joesah Tempa. 

Aanstellingen: 
Adjudante M. Birkhoff naar de Verloskun

dige Kliniek te Soerabaya. 
Ensigne I. Engstrom naar Boegangan

Semarang. 
Kapiteine j. Cardinaal naar het Ooglijders

Hospitaal te Semarang. 

Bandoeng 18 September '24. 

Territoriale Kommandante. 

H. M. de Koningin. 
Ter gelegenheid van den verjaardag van 

Hare Majesteit de Koningin verzonden wij 
bet volgend telegram aan den Gouv.-Ge
neraal: 

Hct Leger des Heils in Nederlandsch
lndie biedt Uwe Excellentie hartelijke ze
genwenschen aan ter ~elege.nheid van den 
geboortedag van Hare Majesteit. onze ge
eerbiedigde en be~inde Vorstin." 

. M. J, v. d. Werken. 
waarop onderstaand antwoord werd ont
vangen: 

,,Landvoogd doet Heilsleger hartelijk dank
zeggen voor aangeboden zegenwenschen ter 
gelegenheid geboortedag Hare Majesteit de 
Koningin." 

Wd. Algemeen Secretaris. 

VAN OEN LESSENAAR VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier 18 September '24. 

De Territoriale Kommandante. 
De Kolonel ontmoette de Hoofdkwartier

en Bandoengsche Officieren voor een uur 
van gebed en bespreking van Gods Woord 
in de Boardzaal van het Hoofdkwartier; 
Mevrouw Majoor Palstra en Kapitein Steen 
waren als gasten mede in ons midden. 

Het gedeelte door de Kolonel uit den 
Bijbel behandeld: ,,De rechtvaardige zal uit 
het geloof !even'', ging regelrecht tot ons 
hart en gaf een ruimer inzicht in de schoone 
mogelijkheden, ons door dat overwinnend 
geloof verzekerd. 

Het was eveneens een groote vreugde 
voor de Bandoengsche makkers van het 
Europeesche korps, de Kolonel als leidster 
der Zondag-samenkomsten in hun midden 
te hebben Dez:e waren .goed . bezocht; de 
zangbrigade assisteerde in .be1d.~ meet!ngs. 

Even stond de Kolonel sttl b11 de z1ekte 
van Lt.- Kol on el Ou gel mann ei:i: dankte alle 
kameraden en vrienden hartelIJ.k voor hun 

thie en gebeden. De ernst1ge woorden, 
~~~iade Leidster naar aanleiding van h~t 
Bij belgedeelte gespt oken, werden gret1g 

. d onken" en zeker zullen deze samen-
k~n~~t:n gezegende resu!tattn dragen. 

De Chef-Secretaris leidt een open
lucht•samenkomst in bet Pieter.spark. 

De eerste Zondag van de maand is voor 
het Bandoengsche korps altijd zeer ~~lang
rijk daar wij dan onze maandeh1ksche 
ope

1
nlucht samenkomst houden. Adjud.an~e 

Hallman, Kapiteine Cardinaal en hKaf~~~~~ 
Steen. onze gasten, gaven hun are 11 
medewerking. · d' 

Het trio: Een Toevluchtsoord voor 1e ren 
storm." en" het lied der Maleisc?~ mak
kers waren een dringende uitnood1gmg Jot 
de omstanders. Het grootste gedeelte d e~ 
samenl<omst werd in het Hollan. sc 

ehouden, terwijl ook enkele Male1sche 
g etuigenissen waren ingelascht, om .. ~ok 
ae inlandsc.he bevolking de blijde f!Jding 
te verkond1gen. 

Mevrouw Beaumont en schrijver dezer 
hadden ook de leiding van de morgen
e~ avondsamenkomst in de zaal. Deze 
meetings waren goed bezocht en de~ 
anschen dag was de liefelijke . ge~~ 

aes Heeren in iedere bijeenkomst dutdeltJk 
merkbaar. 

Lt.-Kolonel Gugelmann. 
Onze vele vrienden zullen zeker met 

gde vernemen, dat een verandering ten 
vreude is gekomen in den toestand van de 
goe 1 we hebben alle hoop, dat d~.ze 
Kotone · van blijvenden aard zal z11n. 
betersc~aP.ke blijken van sympathie, welke 

_ _De ta nJ ntvangen, en de verzekering, door 
z11 mocht 0 dacht te worden in hun gebe
zoovelen her groote bemo<!diging voor de 
den, wKas eenanaante en een troost en vreugde 
Terr. omm 
voor de Kolonel zelf. 

• 

S T R IJ 0 K R E E T 

Het gehe~te !nternationale Leger des Heils heeft met belangstelling en een 
zekere ontroermg m de Engelsche legeruitgaven gelezen van de opdracht aan God 
en Zijn dlenst van den kleinzoon van onzen Generaal Bra 11well Booth achter
kleinz?on .van ct.en Stich~er, William Booth. In de een.te piaats was hec beteekenisvol, 
d~t d1t .. kmd utt h~t v1erde geslacht tot Gods heiligen dienst werd gewijd, ht>el 
d1cht btJ de plek m het beruchte Wh1techapel (Londen) waar 59 jaar geleden 
William. B_ooth den eigenlijken grondslag van het Leger des Heils legde. 

Daar m ~atz~lfde .~h1techapef, met zijn di inkpaieizen en danshuizen, zijn zonde 
en ong~recht.1ghe1d, z11n ~llende en wanhoop. - daar st•>rtte de ziel van William 
Booth z~ch mt. over.de luisterende s~haren; vandaar ook kwam hij op een avond 
laat thuis en nep, bmnentredende, z11n edele vrouw Catharine Booth toe· lk heb 
mijn bestemmin~ gevonden I" - Naar Wh1techapel voerde hij zijn 13 'jar?g. z~ontje, 
den te.genwoord1gen Generaal, en sprak tot hem, wijzende door de open deur naar 
de dn.~kende, zwetsende mannen en vrouwen in de kroegen: • Hier, Willie, kijk ! 
Oat z11~ de ~enschen voor ons. Ik wensch, dat je die zult liefhebben en voor 
Jezus wmnen. . ..•.. 

De jongste zoon van Bramwell Booth is Adjudant Wycliffe Booth en hij en zijn 
jonge vrou~. hadden hun eersteling, Stuart Wycliffe geheeten, naar Whitechapel 
ge~~agen. _Daar op .. de geboortepfaats van het Leger, daar zou hij aan denzelfden 
he1hge~ d1enst gew11d worden, het k•nd van het vierde geslacht. In tegenwoordigheid 
van du1zenden en door den Generaal persoonlijk, geschiedde de plechtigbeid. Zoo 
is de kleine Stuart op het altaar Gods en der lijdende menschhe1d gelegd. 

**"' . Niet alfeen e~hter aan vaders kant. neen, ook aan moeders zijde is dit kind 
mt een merkwaard1g geslacht. De naam Peyron heeft in Frankrijk een edele l<lank. 
Ware godsvrucht des harteA, een algeheele overgave aan Zijn dienst - oat stempel 
draagt deze Godgewijde familie. 

Hoe goed he!inner ik mij den ouden, beminnelijken grijsaard, den overgroot
vader van den klemen Stuart I Nog hoor ik hem in heilige geestdrHt zingen: 

Viens I je te reclame! 
Possede mon ame I 
Je m'abondonne a toi, 
0 mon Dieu, mon Sauveur I 

( Vr!J:vertaald) Kom I want U begeer ik I 
Neem bezit van mijn ziel 
Ik geef me aan u over, 
0, mijn God, mijn Heiland I 

Man van positie en fortuin, die hij was alom bekend en geeerd hoofd van een 
van Frankrijks vooraanstaande Protestants~he familles, sloot hij zich met hart en 
ziel bij het Leger aan, blijmoedig alle smaad en vervolging, destijds daaraan ver
bonden, dragende. Zijn !even was voor duizenden ten zegen. Niet in het minst 
voor zijn zoon, den tegenwoordigen, bekwamen Leider van het Leger des Heifs in 
de Fransche Repubfiek, een man naar Uods hart. 

Zoo is dan dit kind gesproten uit de vereeniging van twee, door God gezegende 
en Zijn dienst gewij'de geslachten. Moge de Petrus' natuur van William Booth en 
de Johannes' natuur van Albin Peyron ht>erlijk in hem vereenigd worden I 

•*• Diep trof mij het woord, dat de lieve jonge moeder, Mevrouw Wycliffe Booth-
Peyron, sprak in den opdrachtsdienst van haar zoon. ,,Mijn grootste verfangen 
voor mijn dierbaar kindje is, dat hij goed en rein moge zijn en later een apostel zal 
worden, met een hart vervuld van liefde tot God. Ik zou hem gaarne beschermen 
voor alle leed; maar als hij in de voetstappen zijner overgrootouders zal 
volgen zal hij moeten lijden en moeten opofferen, en dat hij dat moge doea 
om Chrbtus' wil, dat begeer ik vurig.-" 

Toen kwam er iets van jubel in mijn ziel, dat ook in onze eeuw zulke gevoe
Jens gevonden worden in het hart van een jonge moeder voor haar zoon. Wat, 
wenscht zij, dat haar zoon, haar eerstgeborene, zal W•>rden? Een Apostel, gaar.de 
in de voetstappen van twee helden van het Kruis. En zoo dit lijden en opoffering 
beteekent? "Dan wensch ik vurig, dat hij dat om Christus' wil drazen zal". 

Voorwaar een bevoorrecht kind, niet enkel met zulke grootouders, maar ook 
met zulk een moeder ! Mochten vele andere jonge moeders, als zij hare toekomst
droomen droomen bij de wieg harer kleinen, leeren wenschen en ideafen vormen 
als de hare. Wie begeert zooals zij, begeert het beste en het hoogste voor haar kind l 

Stuart, ga m Gods kracht in het spoor der heiligen ! 

Een blijde tijding van Luit.-Kolonel Gugelmann. 

BANDOENG, 19 September '24. 
Mtjn lieve Makkers en Vrienden, 

Ik ben nog in het land der levenden en er zjjn heusche teekenen, 
dat .mjjn gevreesde ziekte een wending ten goede heeft genomen 
tot ons all er bljjdschap en dankbaarheid ! Hoe het allemaal geko
men is? Het is en bljjft een geheimenis Gods endaar wordt alles 
stil en houdt elke 7erklaring op. 

Wjj gelooven, dat het eenvoudig een antwoord is ophet ernstige, 
geloovige gebed van honderden mjjner lieve medestrjjders op Java, 
Sumatra en Sele bes en tot over de zeeen toe. Een lieve Christ in, 
bui ten onzen eigen kring, zeide het zoo beminneljjk in haar eenvoudig 
geloof: ,,Het kan wel niet anders, of de Kolonel moet beter warden; 
daar 11ggen immers al die gebeden, die opgegaan ztjn, en de Heer 
moet er toch iets mee doen. ''En zoo is het dan ook. En nogmaals 
ga ik in den geest de plaatsen langs: de lepra-kolonies' de aes
sa' s en oak de steden tot buiten onzen eigen kring en roep 
U, 1 ieve makkers, groat en klein, oud en jong, mjjn dank toe voor 
zooveel liefde, mjj bewezen, en geloovig gebed voor mjj opgezonden. 

En nu? U we et het, m~in makkers, da t, indien het des Heeren wel
behagen is, mjj enkele jaren toe te voegen op aarde, deze meer 
dan ooit besteed zullen zjjn in 's Heeren dienst en dien mjjner 
medemenschen. Ik hoop Hem vuriger te beminnen en trouwer te 
dienen dan ooi t en het zal oak m'ijn lust zjjn u. allen te dienen 
en voor U te leven. 

En zoo zeg ik dank in bltjde dankbaarheid en in bet geloof op 
wederzien. Ik kan nu nag niet de boodschap overbrengen aan den 
kleinen Jannie van het vereenzaamd lieve ouderpaar in het verre 
Selebes, maar ik sluit mjj aan bjj hun troostvolle: Tot straks ! 

Uwe U liefhebbende 
A. B. Gugelmann, Lt.-Kolonel. 
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De Financieele Secretaresse 
Brigadier Wolters was gedurende de 

laatste maand eenige dagen verre van wel 
en niet in staat haar werk op het kantoor 
te doen. Tot onze vreugde is zij echter 
weer wat beter en kon haar werkzaamheden 
~ervatten, hoewel zij dit voorloopig zacht-
1es-aan zal moeten doen. 

De bevordering der Selebes-Kadet
ten. 

Het is ons een groot genoegen, melding 
te kunnen maken van de bevordering der 
eerste groep Kadetlen van de Kweekschool 
te Kantewoe - Midden-Selebes. Wij wen
schen ons werk in Selebes geluk met deze 
groep van _6 flinke jonge mannen, die n~ 
aan hun e1gen volk_ de Blijde Boodschap 
zullen gaan verkond1gen. Hun aanstellingen 
zullen in een volgend nummer vermeld 
worden. 

Mevrouw Majoor Palstra. 
Het doet ons Ieed te moeten berichten 

dat Mevrouw Palstra, ten gevolge var: 
zenuw-overspanning Selebes moest verlaten 
en n·iar Ban_~oeng komen, teneinde op te 
knappen. W11 hopen, dat deze verandering 
haar in ieder opzicht ten goede zal komen. 

Terug verwacht van verlof. 
Wij verwachten de Kommandants Kronen

berg met hun beide jongens en Ensigne 
Ohrstrand terug van hun buitenlandsch verlof 
met het ss ... Prins der Nederlanden", dat 
ongeveer 1 November te Priok zal arriveeren. 

Een legaat ten bate van ons werk. 
Het ontvangen van een brief van een 

notaris in Weltevreden. met een copie van 
het Testament van i>en dame, die ongeveer 
f 12~0.- als een legaat aan het Leger des 
Heils had vermaakt, bracht een straal van 
hoop aan de Terr. Kommandante met betrek
king tot de uitvoering van een lang gekJes
terd plan, waarmee dit legaat helpen zal. 
Wij hebben altijd een of ander bijzonder 
plan, dat wachten moet op extra hulp, daar 
onze algemeene fondsen hiervoor niet toerei
kend zijn. 

Adjudante Kruschwitz bezoekt Sele
bes en Borneo. 

De Adjudante ve · Semarang op 4 
September, belast m ~ rg van een groep 
Kolonisten voor de Landbouw-Kolonie te 
Kalawara. Het zal zeker een groote vreugde 
zijn voor or.ze makkers in Selebes, zulk een 
interessante bezoekster voor eenige dagen 
te mogen herbergen in Kalawara Aan deze 
reis zal de Adjudante het jaarlijksch bezoek 
in verband met onze Aanvrage, aan Makassar 
en Rorneo verbinden. 

De nieuwe Kliniek te Soerabaya. 
Het is ons een groote vreugde te kunnen 

melden. dat schikkingen gemaakt worden om 
de officieele opening te doen plaats· hebben 
in het begin van November. De directrice, 
Adjudante Beckley, vroeg ons, door middel 
van de Strijdkreet aan de vrienden van 
ons werk bekend te maken, dat wij voor 
de nieuwe Kliniek gaarne een piano zouden 
willen hebben. Kan iemand ons hieraan 
helpen? 

Uniform·dragen door Soldaten. 
Een verblijdend teeken van geestelijken 

vooruitgang en echt Heilssoldaatschap be
reikte ons door Ensign Roed van het 
Chineesche korps te Weltevreden, die 13 
Soldaten-petten en 20 paar S. S. bestelde aan 
ons Handels-departement voor de makkers 
van zij n korps. 

De Ensigns Pearce. 
Het Internationaal Hoofdkwartier meldde 

ons, dat, in verband met de gezondheids
toestand van deze makkers, de Ensign voor-
1 oopig een aanstelling heeft ontvangen 
op het Accountants-Departement. Hierdoor 
is de te1 ugkeer van deze makkers voor 
eenigen tijd uitgesteld. 

Adjudante Anderson van Medan 
en Kapiteine Beasley van het Oog
lijders-Hospitaal, Semarang. 

Tot ons Ieedwezen, vernamen we, dat de 
Adjudante in het ziekenhuis moest worden 
opgenomen, teneinde een opera tie te onder
gaan De laatste berichten vertelden ons, 
dat die goed geslaagd was en de Adjudante 
aardig vooruit ging. 

Brigadier Dr. Wille berichtte ons, dat 
Kapt. Beasley zwaar ziek ligt en hooge 
koortsen heeft. 

Laten wij alle zieke kameraden blijven. 
gedenken in onze gebeden. 

De Kapiteins Tarima. 
In het huis van deze makkers is vreugde 

gekomen door de geboorte van een zoon. 
Onze hartelijke gelukwenschen aan de ge
lukkige ouders I 

De scheurkalender voor 1925. 
Het proefnummer van de kalender Is 

gearriveerd. De uitvoering van het schild 
stelt voor: De roeping der eerste twee dis· 
cipelen. De blaadjes bevcitten een bemoe
digende gedachte vooi:. iede~en dag.en aardige 
stukjes op de achterz11de, die prett1ge lectuur 
verschaffen. 

Het Maleische liederenboekje. 
Een nieuwe uitgave van dit boekje waar

aan 32 extra liederen zijn toegevo~gd is 
juist versche~_en en aan het Handeis·depar
tement verkrtJgbaar voor den prijs van 15 cent. 



Wit bet jllagboek ban ben 
~eneraal. 

Zaterdag 16 Februari. Even eenige 
Woorden over hedendaagsche lectuur, 
aan boord van cte "Orsova" op weg naar 
Austral1e. 

Er wordt veel gedaan aan roman-lezen 
en enkele passag1ers schijnen zich geht:el 
te verliezen in de vers;ch1Ilende drama's, 
die hun zijn voorgezet Wat een ont
zettende sensat1e hebben sommige sen
timenteele boeken verwekt I Wat een 
hartzeer wordt er niet door scharen van 
menschen gevoeld over het geheel ver
tonnen leed van wezens, die nooit be· 
fotaan hebben. En dit kan bestaan, of
schoon w1j er nauwelijks in slagen eenig 
gevoelen op te wekken voor het werkelijke 
teed, de werkelijke gevaren, de du1stere 
ellende en de gebroken harten van wer
kelijk bestaande menschen-echte slacht
<>ffers van wreede omstandigheden -
werkelijke kinderen, die verloren zijn -
\Verkelijke slaven van wellust en zonde -
werkel1jke bankroeten voor tijd en eeu
wigheid. 
- Zondag 17 Februari. Droevil! gestemd 
vandaag. lk zie veel op deze boot en er 
is in alle richtingen veel te zien wat 
mtjn levenslange 0 "ertuiging bevestigt: 
dat het waarlijk onmogelijk is om een 
halve Christen te zijn. 

. . . . . . .. 
vroeg mtj o ·k dacht. dat eenige 

van de passagiers, behalve ons groepje, 
llun Bijbel lazen. lk antwoordde: ,,lk 
Trees van niet veel." - ,,Bezitten zij er 
een ?" - ,,lk wil het hopen l" - Niette
genstaande al het kwaad, dat gesticht is 
(foor critiek en 011geloof en overleverin
gen der menschen en de leugens en 
aanvallen van den sa an, blijft dit Boek 
de voornaamste Gr voor den mem ch 
tot de hoogste z de tjkheid en de ware 
wlfsheid. 

TOOVERLANTAAllN 
gevraagd voor ons Zendingswerk in 

SBLEBES. 
Wie er ons aan kan helpen zal 

bUJvenden dank oogsten van groot 
.._ klein in dit Zendingsveld. 

TSRNATIONAAL LEOERNIEUWS. 
De Generaal maakte kortgeleden een toer 

per auto door de graafschappen Devon en 
·Cornwall, teneinde ook de dorpe·n en ge
buchten te kunnen bezoeken, die anders 
moeilijk te bereiken zijn. Groote scharen 
stroomden samen en overal werd de Gene
taal hartelijk verwelkomd door de autorl
teiten zoowel als door de bevolking zelf. 
Behalve enkele Staf-Offtcieren vergezelde 
ook Kapitein Soyeda van jaDan den Generaal 
en bracht bier en daar warmen dank over, 
voor de hulp aan de slachtoffers der laatste 
aardbeving in zijn land zoo mildelijkbewezen. 

De machtlge evangelie-prediking van den 
Oeneraal maakte diepen lndruk en velen 
gaven gehoor aan de dringende uitnoodiging, 
olft · de kracht van God een nieuw leven 
te be ·nnen. 

••• 
Het ger des Heils-muziekkorps van 

Bazel br ht onlangs ~n bezoek aan Hol
land Bij gelegenheid hiervan werd ook een 
aubade gebracht aan Hare Majt!Steit, de 
Konhr.gin-Moeder, op bet Paleis te Soestdijk. 
.Segonnen werd met het oude Wilhelmus, 
-dat door Hare Majesteit staande werd aan
JJehoord. Daarna werd de Kapelmees·er, 
IM'oeder Schiffman, aan Haar voor~esteld. 
.Qok Brigadier Durr, die de muzikanten op 
bun reis vergezelde en Kolonel Vias werden 
ontboden en zeer vriendelijk sprak Hare 
Majesteit enkele oogenblikken met deze 
'()fticieren. Ren aardig moment was het, toen 
de Koningin-Moeder Zich onde1 hield met 
::z,uster Schmutz, de jonge echtgenoote van 
i!eft der muziltanten, die met bet muziek
"tt>tPS baar huwelljksreis maakte. 

Tot slot w-erd bet: • Wien Neerlandsch 
btoed" gespeeld, waarna Hare Majestelt 
yttendelijk groetend In bet Paleis terugkeerde. 

••• 
tlct Pavlljoen van 1let Leger de• Heila te 

-Wembley ftonden) was een groote attractle 
voor alle klassen van bezoekers aan de 
.,.entoonstelling. Onder bet tentoor gestelde 
bevonden zlcb o. a. monsters \tan zlJde, 
zooals deze ver•aatdigd wofdt in de Zljde
nva1ij van bet Le:ger te Bangalore 1Britsch-

ii) door jotTgeu uit de misdadlaer1>
.atamtnen, die. voor hun eigen bestwil, 
ontnomen zijn aan hun ouders en on<ler de 
'boede van bet Leger geplaatst. 

Het h~ndwerk vervaardigd door mannen 
en vrouwen van' de Misdadigers-Kol?nie te 

ajlbabad, tevert 't bewljs va!1 de bu.1teng~ 
~one bekwaamfle1d en werkijver, die deze 
nterkwaardige menschen - geboren en op
re•oed als :zwervers E'n plunderaiirs - ver
tregen hebben onder den invloed van bet 

Leger. t k emaakt Prachtige ptoeven van kan wer 'g . 
r de,ivtugge vingers va!1 de ~.rouwert in 

de Reddingshuizen ia Zu1d-lndte~ en v~n 
rietvlechtwefl door jongens ult t Tehu1s 
Toor jeugdige Misdadigers te Rangoon, 
werden er eveneens aangetroffen. 

S T R lj D K R E E T 

VA HIER EN DAAR. 
KOLONBL v. d. VVERKEN leidt 

rijk gezegende samenkomsten in bet 
Buropeesche korps te Bandoeng. 

Het was met veel vreugde, dat wij ver
namen van het plan onzer Kolonel om op 
Zondag H September de samenkomstcn in 
het korps te leiden; temeer een reden tot 
vreugde, daar dit aantoonde, dat Kolonel 
Gugelmann iets beter was. 

Het eerste lied, vol verlangen en ver
wachting gezongen, gaf den grondtoon aan 
voor de gansche Heiligings-samenkomst. 
,,Maak mij een beeld van U.'" Is er iets, 
wat een kind van Clod vu riger begeert, dan 
dit verlangen vervuld te zien? Het ernstig 
getuigenis van Ensign Schulz, net lied der 
Zangbrigade, het gezamenlijk zingen, alles 
ademde dienzelfden geest, zoodat de hodem 
reeds bereid was v"or de Kolonel, toen zij 
Gods Woo1d ter hand nam. 

Regelrecht tot het hart ging haar ernstige, 
toch eenvoudige boodschap, zelfs voor de 
kinderen bt grijpelijk. We zaten neer om 
geleerd te worden en heel duidelijk werd 
ons de weg gewezen tot een meer vol
maakter gelijkenis met Christu~. onzen Mees
ter. Een bijna heilige st11te was merkbaar, 
als de Kolonel even zweeg en haar woorden 

liet inzinken, diep in het hart, en toen aan 
het eind een ieder zijns· weegs moest gaan, 
namen we de les mee. Hoewel het niet werd 
uitgesproken, wisten we het, dat velen na 
deze samenkomst meer bereid waren, ge
effend te worden in de steengroeve Gods. 
zooals de Kolonel zoo treffend illustreerde, 
om bet .. r geschikt gcmaakt te worden voor 
den tempel des Heeren. 

• •• 
Geen wonder, dat we 's avonds met 

,,brandende" harten opkwamen. De Kolonel 
vertolkte den wensch van Gods kinderen, 
toen ze zeide: ,,0, ik hoop, dat hier zondaren 
zijn vanavond." 

We hadden immers des morgens ontvangen 
voor 011s zelf. daarom wilden we uitdeelen aan 
anderen. Door wooro en lied werd dit gedaan. 
Ook ru was het Bijbelgedeel e als een ,,ver
terend vuur". ,,Geen uiterlijke vorm, hoe 
volmaakt ook, maar wat uit het hart voort
komt, is Gode welbehagelijk .. ; dat was het 
uitgangspunt van de toespraak der Kolonel. 

Niemand beslil:te openlijk den Heer te 
volgen, doch w•j zien slt'.chts aan wat voor 
oogen is; God ziet het hart aan en Hij 
weet, voor hoevelen deze avond een keer
punt was ten goede. 

C. B. 

VIERING VAN DEN VERJAARDAG ONZER KONINOIN 
IN HET MILITAIR·TB.HUIS TB 501:.RABAVA: 

KONINOINNB-VERJAARDAO GE
VIERD IN HET MILITAIR·TEHUIS 

TE SOERABAYA. 

Verheugd zijn en vreugde brengen is een 
eigenschap en roeping der Heilssoldaten, 
dit hebben wij ook nu weer getoond 

Werd op 31 Augustus in een paar goede 
samenkomsten onze Koningln reeds in onze 
gebeden herdacht, op Maandag 1 September 
hebben wij den verjaardag van Hare Majestdt 
op waarlijk fee telijke wijze gevierd. '1 
Middags zaten wij reeds met een groot 
aantal vrienden aan een welvoorzienen 
tafel. die er zoo aantrekkelijk uitzag, dat 
men trachtte hem van verschillende kanten 
te ,,kieken". 

Eerst trokken we met het flultkorps van 
den Christelijken Bond van Marine-personeel 
naar de leprozerie te Semaroeng. Oat was 
een feest voor deze, van zooveel ve1stoken, 
melaatsche patienten. Wat genoten ze van 
de muziek; en als er een gelegenheid was 
om mce te zingen, wat lie1en ze zich hooren I 
Ook werd gretig geluisterd naar een kort 
gesproken woord door den heer Prins 
godsdlenst-onderwijzer bier ter stede. We 
brachten vreugde In dit oord van ellende. 
Dit getuiJ?de een der patienten, die aan het 
eind een woord van dank uitsprak, inzon
derheid tot de leden en !eiders van bet 
fluitkorps. 

Toen we daarna in marsch door de stad 
trokken, al spelende en zingende, brachten 
we ook weer voor velen eenige afwisseling 
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in de buurten, die we doortrokken. De 
bezockers van ons Tr.huis waren een en al 
verbazing, toen ze ons met voile muziek 
zagen aankomen en bet Tehuis binnen
trekken. 

In den, met vlaggen versicrden en met 
lampions verlichten. tuin werd toen den 
geheelen avond feest gevierd. We begonaen 
met bet zingen van een van onze liederen, 
heel goed begeleid door het fluitkorps, 
daarna vroegen wij onzen hemelschen Vader, 
de Koningin en Haar regeering, en ook ons 
dezen avond bijzonder te zegenen. roen 
volgde het een het andere op: zang, 
muziek. voordrachten, verrassingen, eten 
en drinken, alles was om van te genieten. 

Ook werd door Sergi. Majoor van Oemer
den de l{elegenheid waargenomen, riamens 
zijn kameraden ecn korporaal, bezoeker van 
ons Tehuis die den dienst gaat verlaten, 
een woord 'toe te spreken en ee klei~ 
gedachtenis aan te bieden, waarvoor deze ta 
waardeerende woorden dankte. God zegene 
U, broeder Wolando I 

Het genot van den avo'ld werd verhoogd 
door de aanwezighc-id van de Officieren van 
de Kliniek. Ensign Rol!.s van Semaroeng 

1 en de Kapiteins Lorier, terwijl we ze.er e_r
kcntelijk waren voor de tegenwoord1ghe1~ 
van Mevrouw Palstra, die ju1st dioen avon 
in Soerabaya was op haar doorreis naar 
Bandoeng. Het was alleszins een goede 
avondl 

Rey em. 

PEEST OP OB LEPRAKOLONIE TE 
SBMAROENO. 

Den eersten September vierden we .op de 
Kolonie de verjaardag van Hare Ma1est~i: 
de Koningin. op zulk een wijze, dat l'et n~ 
licht vergetetT zal worden, noch door 
p<.tienten noch door de bezoekers zetve. d 

Zes uur in den morg~n werd de Hollan -
sche driekleur in top geheschen, waarmee 
de feestdag geopend werd verklaard. Nu aaA 
het spell 't Eerste nummer op het program ma 
was: geblindoekt broodjes happen. Wat e~n 
pret voor de patienten en hoe geno•en rd 
toeschouwers mee en ook ..... wat we 
ons hart met .,kasian'' vervuld, als we h~ 
zagen strompelen naar het doel, waar 
prijs was te winnen. I 

Een ander nummer, dat eveneens vee 
bijval vond, was het geblindoekt .,paardje• 
spelen" (flpsschen-loopen). Hoe werden do3r 
velen alle hindernissen genomen ; ook e 
.,toewan besar" moest In 't tuig, maar hlj ~as 
,,koerang pienter", aangezien er 7 Hesse e~ 
door hem werden omgeloopen. Kala betoel 

's Middags bezoek van on_geveer 50 ga~ten 
o. a. den beer Prins, godsd1enstonderw11zer 
te Soerabaya die ons in de samenkomst, 
welke gehouden werd, een heel mooi ~erhaal 
vertelde. Verder was er 't nieuwe flu1tkorpa 
van de Marine, dat de zang keurig beiie· 
Ieldde en sommige nummers ten beste ~ft 

De Offlcieren van de Kliniek en e 
Mllitalr-Tehuls met een groot aantal makk~rqs 
en vrlenden waren mede van de par • 
Adjudante Beckley, - lief als altijd, - bad 
voor allen een aardlge verrassing meeg3-
bracht. Hoe hebben wij genoten I Inderdaa : 
• Weldoen loont zichzelf I'' 

NIEUWS UIT MALANO. 

Welk een heerlijke herlnnerlng blijft 0111 
bij aan de gezegende samenkomsten 'VaG 
den laatsten tijd. Onze zaal is steeds goed 
bezet met een gretig luisterend gehodeot. 
Ooze meetings staan in het ,.teeken- I 
Kruises" en In dat teeken is immer overk .. 
winning. Wij kunnen dan ook meteen dan -
baar hart melden. dater 16 zlelen voor ~ 
Heer gewonnen werden, waarvan 7 ree 
Rekruut zljn 

Eenige makkers hebben een kleine zang· 
brigade gevormd,d!esederteenige Zondagen 
Gods naam In schoone liederen verheerlijkt, 
terwljl ook een groepje makkers ultgaat met 
de Strijdkreet om die van huls tot huls tc 
verkoopen. 

Ook in ons jongelledenwerk mogen wij de 
werking van Gods geest op wonderbare 
wljze ervaren. De kindersamenkomst op 
Zaterdagavond, zoowel als de ZondagccboQI 
worden goed bezocht, de eerste door onge
veer een 80 kinderen. 

Op ultnoodiging van eenlge families fie 
Slngosarl hebben wij besloten ook daar 
periodiek samenkomsten te houden, waarmeet 
wij 14 September zijn begonnen. Ons mot o 
Is: 

Met moed voorult, glj dappre Hellssol~aten 
Vertrouwt op God, want voor Hem rs de 

strijd I 

Th. Hoyer. 

Voor de nleuwe Ve 

gaarne 

EBN PIANO 

bebben. Is er 
vrlenden, die near e 
die ons daaraan zou 

.., non• 
opa verrretct 
Ulen helpe.n? 
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