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NA DE OPSTANDINO. 
~:=======================:=!!::=================================~ 

fgescheiden van het grootsche feit der Opstanding zelf, treft niets 
in de geheele geschiedenis ans hart meer dan de houding van 
Jezus Christus tegenover degenen, die Hem hadden verzaakt en 
verlaten op den vooravond van Zijn kruisiging. Deze verhouding 
treedt heerlijk duide!ijk naar voren in de eenvoudige, maar toch 
verkwikkende boodschappen, die Hij hen zond als allereerste 
gevolg van .?ijn wederv~rschijn~n onder de men~.chen. O?k spr~ekt 
deze duidelt]k tot ans mt de w11ze, waarop H11 somm1ge Z11ner 

volgelingen ontving, wanneer zii .. of. een voo: een of in _groepen H€'.!11 herkenden en 
hun geloof in Zijn Persoon en Z11n ltefde opmeuw bevestigden. Hetz1J, dat ze, zooals 
Simon Petrus en Johannes bij bet graf, Of zooals Cleopas en zijn metgezel op den 
weg naar Emmaus, Of zooals Thomas en de anderen in de opperzaal met de 
gesloten deuren, spoedig t~rugkeerden, 
Of dat zij talmden zooals vele anderen 
deden, bij wie het dagen, ja soms weken 
duurde, voordat zij zich openlijk weer 
aan Zijn zijde schaarden, - alien ontving 
Hij met oneindig geduld en schonk bun 
vertrouwen, dathun overweldigend schoon 
moet zijn voorgekomen, als zij terugblik
ten op het gebrek aan geloof, dat Hij in 
hen had gevonden. 

I. 

Zonder twijfel heeft Zijn wederkeering 
uit het rijk der dooden een machtigen 
invloed op hen gehad. Het feit, dat ze 
Hem zoo van nabij gekend hadden, gaf 
hun vertrouwen in hun eigen herken
ning. Wat anderen oak mochten zeggen 
of denken omtrent de mogelijkheid, dat 
zij een vergissing gemaakt hadden, toen 
zij beweerden dat de verrezen Heiland 
Dezelfde Persoon was, als zij gekend 
hadden voor de gebeurtenis op Golgotha, 
zij zelf twijfelden niet hieraan, en zoo 
hun geloof voor een oogenblik gewan
keld had, dan was dit slechts voor korten 
tijd. 

u=================================::!:!=================~ 

Iiefelij~e gemeenschap .!llet Jez~s doorgebracht, hadden zich verheugd in Zijn 
macht1ge werken en H11 moet m hen opgewekt bebben liefde voor alles wat 
goed en edel is. Maar het ~ruis met zijn schande en verachting, scheiding en 'dood, 
was teveel en zoo, ongetw11feld met vele droeve en pi1·nli1"ke gedachten verlieten 
zij Hem". ' " 

. Wat zullen zij gevoeld ~.ebben, toen zij het gerucht vernarnen van Zijn opstanding 
mt de dooden, zooal.s H11 vo_orspeld had? Reeds teruggekeerd in het !even te Je
ruzalem en Judea,. z1ch welhcht afvragende, hoe ze zich ooit zoo hadden Jaten 
be"invloeden door d1t v~eemde, maar heerlijke Wezen, Oat nu vernederd was in de 
oogen der gansche nahe, moeten velen dit ontstellende bericht met diepe ontroering 
vernomen hebben. 

Anderen werden ongetwijfeld door deze ontstellende waarheid ertoe gebracht te 
bcdenken, dat dit wonderbare Wezen hen 

~,,. had bemirid met een vurigen liefdegloed. 
~ Misschien toen pas gevoelden zij , hoe 
""~ nietig deze wereld is , hoe onbeduidend 

haar genoegens en vermaken, hoe ledig 
haar zoetste genietingen, hoe in het niet 
zinke11d haar schoonste daden, hoe arm 
haar gr.oot~te rijkdommen in vergelijking 
met d 1 e hefde I Drong het wellich t tot 
sommigen door, dat een a vonduur bij de 
stille wateren van Galilea met Hem meer 
waard was, dan alles wat aardsche ge
noegens of wereldsche macht kunnen 
geven? Verlangden zij naar den vrede, 
die Zijn tegenwoordigheid meebracht, de 
kalme, blijvende vreugde, de innerlijke, 
niet te verstoren rust, die alleen des 
Heilands liefde kan meebrengen? 

Kwamen Zijn woorden hen in de ge
dachten, gesproken als Hij stond bij de 
jordaan, of in het uur van den ondergang 
der zon op den Olijfberg, zeggende: 
"Neem Uw kruis op en volg Mij" -
"Ziet, Ik ben gekomen om te zoeken en 
zalig te maken" - "Uw hart worde niet 
ontroerd" - "Geloof in Mij" - ,,Geloof 
in Mij" - ,,Geloof in Mijl" - lk geloof, 
dat het zoo heeft moeten zijn. 0, waarom 
lieten zij Hem heengaan? Waarom had
den zij Hem verlaten? Waarom was men
schenvrees in het duistere uur van be
proeving zoo sterk geweest? Waarom 
hadden zij het geboorterecht op de liefde 
Gods verkocht voor het ellendige Jinzen
moes van de ijdele eer en zelfzuchtige 
genietingen dezer wereld? Waarom, 
o waarom? Slechts weinigen keerden 
terug. Terugblikkenis zoo vreeselij k , juist 
omdat bet het voortgaan zoo moeilijk 
maakt. 

Ill. 

Er waren verschillende omstandigheden, 
waardoor hun geloof werd versterkt o.m. 
de zeer bijzondere wijze . van Zij1:1 ver
schijning en wederkomst. in hun mtdde~, 
de merkwaardige vervullr~g v~n memg 
profetisch woord en, m1ssch1en meer 
nog dan doo.r on_~ wordt beseft, h~t Iedige 
graf. Petrus m z11n rede op den Pmkst~r
dag, verwees naar he~. graf van David, 
als nog in hun midden z11nde en wees erop, 
hoe de dood het lichaam van dezen 
patriarch nog in zijn macht had .. waarom 
verwezen zij die de Opstandmg Joo
chenden niet 'naar jezus' graf, ja, waarom 
niet? Het was daar, in een .openbare 
plaats. wet bekend en binnen 1eders be
reik. Daar lean slechts een reden gewe~st 
zijn voor hun stilzwijgen tegenoNvebAT 
uitdaging van Petrus. ZIJ WISTE , CJ 
HET ORAF LEDIG WAS. Neen meer, 
niemand durfde zelfs zeggen, dat het ~ ~ ~ 

Tot welke klasse, mijn vriend, wiens 
oog rust op deze bladzijde, behoort gij? 
In welke verhouding staat gij tot dezen 
wonderbaren Iemand . Heeft Zijn opstanding 
U nader gebracht tot Hem, of behoort ge 
onder degenen, die zich afgekeerd hebben, 
hetzij gebeel of gedeeltelijk. Hebt ge U 
afgewend van Hem, Die U Jiefhad en Zich
zelf gaf voor U, en gewend tot bet kla
tergoud van de dingen dezer wereld? 
0, geloof me, ofscho_on verl.?ren gezond

graf ledig was omdat het lichaam was n ~~ 
gestoleo. Daar: slechts enkele weken na ~~=~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
den dood dicht bij dezeifde plek, waar 
a lies ha.ct' plaatsge~repen, vo?r de 0~~~ndeze legende reeds krachteloos geworden. 
van duizenden, die alles w1st~n, f ·ten oak waren in werkelijkheid was het de 

. Doch hoe over1uigen?. al dez~ise'van hun verrez~n Meester en de vreugd.":, die 
e1gen, bewuste, persoonl11ke ken t .. fel versloeg en hun vrees deed verdw11nen . 
Zijn bijzijn hun gaf •. welke bun wi~eg van het Kruis, zijn eigen vrouw achte~
De arme Cleopas, die gevlucht was, iaar stervenden Heiland, zeide na de re1s 
latende alleen met haar trouw. aa~ 1 dende in ans als Hij tot ans sprak op den 
naar Emmaus : "Was ons hart niet {an ige Thoma~ viel ten laatste aan Zijn 
weg" en Thomas, zelfs de onge 0 ?.v 

0 
d 1., ' 

voeten, roepende: ~Mijn Heer en m11n ° 
II 

. •teru keerden tot hun trouw aan den Heer, 
lndien de ervaringen dergene1:1· die g. ons belang inboezemen, wat dan 

zoodra zij overtuigd waren van Z1jn opsta?d~g, bestaat weinig twijfel, dat velen, 
omtrent degenen , die nooit terugkwamen r dat roote dingen door Hem voor 
die Hem had den gevolgd en hadden g~oopt, Ifs gbeloften hadden gemaakt, Hem 
het volk van Israel gedaan zouden wor ~n kekn ze.n de ure van Zijn beproeving . Ze 
lief te hebben en te dienen, zich terug rod en 1h den ten dage heel oprecht in 
Waren, dunkt me, juist zooals zoovele an ere~. i~ maar in h~t aangezicht van 
hetgeen zij beleden van bun geloof en toehwd~eng, ongetwijfeld heerlijke uren in 
het Kruis licten ze alles \os. Velen hunner a 

heid en weelde, verloren vrienden en verloren eer, groote ~erltezen z11n , geen ve~
Jies is z66 groot, z66 blijvend, z66 bitter, als verlore~. lief~e . In de dagen, die 
kome11 zal dit ook de donkerste van alle scbaduwen z11n , d 1e kunren vallen op 
Uw le~enspad . dat ge U afgekeerd hebt en verloren hebt de lief de van den grooten 
Geliefde. . o, wilt ge niet terugkeeren 1ot Hem, Wiens hart nog steeds Uw hefde zoekt? 

'k Betreur, 'k betreur mijn Schuld, die~ u .:verjaagde 
En donkerheid in rr.ijne ziel deed zijn; 
Nu geef ik alles op, wat U mishaagde 
En kom nog eens tot U: maak Gij mij nu· gansch rein I 

Als eens 't heelal vergaat en zangers zwijgen, 
Dan heb 'k een plaats bij 0, Die mij b~mint; 
Gelijk de wachters naar den morgen :bijgen, 
Zoo wacht mijn ziel op U, bij Wien ik vrede vind. 



2 S T R IJ D K R E E T 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ i i UREN MET I 
i . .1 MI]N BI]BEL. I 
~ ' I DOOR WI] LEN LT. KOLONEL A. B. GUGELMANN. ~ 
~ . ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VRIENDELIJKHEID. 

"Zij is gocde;·U,wren". 
I Kor. 13 : 4. 

"Zij is goedertieren", met andere 
woorden : de Lief de is v r i e n d e l ii k ! 

Hebt ge ooit er bij stil gestaan , welk 
een gebrek er is aan v r i e n d e l ij k
b e id onder Gods kinderen? Niet, dat ik 
hiermee iemand te kart zou willen doen, 
want ik geloof, dat als het er op aan 
komt, in geval van nood we! een ieder 
bereid zal zijn, de hand uit te steken, 
naar vermogen te helpen, te raden, te 
troosten. Maar zoo in het gewone, da
gelijksche leven, in den gewonen omgang 
met elkander, moeten wij daar niet er
kennen, dat er heel wat aan onze 
vriendelijkheid te kort schiet? 

V r i end el ij k he id toch komt voort 
uit een hart vol liefde, en openbaart zich 
in de uitdrukking van het oog, in den 
warmen handdruk, in den harteliiken 
klank der stem, in een beminnelijke 
bereidwilligheid om van dienst te zijn I 

V r i e n d e I ij k h e i d-n i et z o o a l s 
de were Id ha a r beg r ij pt en <lie 
bestaat uit een zekere hoffelijkheid, be
leefdheid - hoe vaak zeggen dezelfde 
lippen, die zulke vriendelijke, aardige 
woorden hebben uitgesproken, even later, 
- als men el kaar den rug heeft toege
keerd - juist het tegenovergesteldel 

0 o k n i et de vriendelijkheid, ten 
tQon gesteld en aangewend tegenover 
v re e m de I in gen, of ken n is sen 
en v r i e n d e n in w ij d e r <t n k ring
waar men wellicht de gevierde is -ter
wijl thuis misschien de eigen familie en 

huisgenooten -0nder de onvriendelijkheid 
en onhebbelijkheid van den vader zoon 
of dochter gebukt gaan ! ' 

Neen, neen, als wij het hebben over 
vriendelijkheid, dan bedoelen we daar
mee die v r ie n de I ij k he i d des 
harten, die in. nig, trouw en 
o pre ch t gemeend is. Die - juist 
omdat zij voortkomt uit het hart - een 
har~ v~n . liefde_- onwillekeurig vrien
del11k 1s Jegens iedereen, ik zou haast 
zeggen, ten spijt van zichzelf, zoo'n vrien
delijkheid, die inderdaad is als een zon
nestraal van licbt en warmte op den 
Ievensweg ! 

,,Het spijt me zoo, maar ik kan in dit 
geval niets voor U doen" aldus de Of
ficier tot het jonge vrouw't1e voor haar 
dat zoo j uist haar ~erhaal van droefheict 
had uitgestort; - maar de klank der 
stem, die een innig medelijden verried -
het vochtige oog (,Jk kon we! met haar 
schreien'', vertelde ze me later), dat meer 
nog dan all~ woorden blijk gaf van war
me deelneming, hadden hun uitwerking 
niet gemist I Glimlachend door de tranen 
heen zeide ze: ,,U hebt me toch gehol
pen - he.~ heeft me reeds zooveel goed 
gedaan m11n hart te mogen uitstorten en 
sympathie te vinden bij U; ik dank U 
wel." Getroost en verkwikt vertrok zij. 

Ee n vriendelijk woord maar - meer 
niet -. goedkoop genoeg - en toch, het 
heeft dtkwer_f meer gedaan tot opheffing 
en vertroostmg dan een hand vol klin
kende munt ! 

H.et was haar vaarwelavond I Een ge
zel11ge theemeetirg had haar makkers 

voor de . laatste maal in huise1ijken kring 
vereenigd. De een na den ander stond op 
o~ van hun waardeering en toegenegen
he1d voor de vertrekkende te getuigen. 
Maar, daar was er een achter de deur 
- hij trachtte zich schuil te houden ~ 
die ook zijn woordje had kunnen doen 
a1s hij daartoe in de gelegenheid gesteld 
was. Het was de loopjongen, een ruwe 
klant, met vaak onbehaaglijke, onverschil· 
lige manieren, die z1ch de dingen niet 
al te zeer aantrok I Maar nu - op dezen 
avond - werd hij tot ieders verbazing 
in tr an en gevonden. Wat er toch wel 
aan de hand was? werd hem deelnemend 
en niet zonder nieuwsgierigheid gevraagd. 
En aarzelend kwam het : ,,Z ij was 
a I t ij d z o o v r i e n d e I ij k v o o r 
me". . . . 

Hoe was het mogelijk, wie had dat 
kunnen denken van zoo'n ruwen onbe
houwen jongen I Ja, maar ruwe'. onbe~ 
hou wen jongens hebben ook harten, 
harten die gevoelig zijn voor 
v r i end e I ij k e woorden, ontvankelijk 
v?or hartelijkheid - g even w ij hun 
die? Wie weet of niet menige ,,ruwe 
klant" - te gauw gestempeld als onver
schillig en ongevoelig - had kunnen 
gewon11en worden of bewaard blijven .. 
. . . . . door wat m e er v r 1 end e -
lijkheid!! 

Ee11voudige, belangstellende vriendelijk
heid ! Neen, bet is niet noodig, om naar 
gelegenheden hiervoor te z o eke n of ze 
te make 11. Juist in ons alledaagsche 
leven doen ze zich voor, o n g e z o c h t 
als het ware, a a n d e n we g I i g
g e n d I A a n o n s is het om een open 
oog, een waakzaam, oplettend hart te 
hebben, opdat niet in de drukte van 
het werk d e v r i e n d e l ij k h e i d 
a c ht e r we g e blijve of in een booze 
luim woorden gesproken worden, die 
we heusch niet meenden, maar die niet
temin grieven, afstooten en teleurstellen. 

,, lk heb er n iet zoo bij na.gedacht'', 
hoort men dan ! Och ja, zooveel vrien
delijkheid en hartelijkheid blijft on betoond 
en onbetuigd - niet moedwillig, niet met 
opzet, allee11 door g e da ch tel o o s-

Op Vrijdag 3 April j. I. 's middags om 
twaalf uur is onze makker, broeder Jo
nathan Scheffer, de eenige zoon van 
Majoor en Mevrouw Scheffer, vanuit 

Malang naar zijn eeuwig Tehuis gegaan. 

8en jeugdig discipel van Christus. 
Jonathan werd te Semarang geboren op den 

3den Maart 1903 .. Was het wonder, waar zijn 
o!-lders god"'.ruc~hg_ waren, dat die gods vrucht 
z1ch reeds m zIJn 1eugd ook in hem open
baarde? Hoewel eenigszins gesloten van 
karakter, trachtte hij to ch altij d iets voor 
anderen te zijn; in het Jongenshuis te Ke
~oeng Pani, waar zijn ouders ongeveer tien 
iaar. geled_en g~plaatst waren, heeft hij 
memg~ vnende1J1ke daad bewezen en dat 
deze n1et werd vergeten, blijkt wel hi~ruit 
d~t een van die jongens nu de eerste was' 
die e~.n krans ;iond voor zijn graf. Later: 
toen ~11~ ouders 10 het javaansche Kinderhuis 
te D1okJa waren, heeft hij - als zijn Moeder 
moe . was - ~ikwijls gevraagd: bMoeder, 
mag- 1k den b1dstond houden met de kin
deren ?" En wanneer dit dan werd toege
staa , kwam dat bidden zoo uit zijn hart. 

In pril 1919 ging hij naar Holland om 
te st~ eere_n voor onderwijzer; - in 1921 
werd t z1ek en moest zijn studie onder
breken. 1 ij bracht nu enkele maanden door 
OJ? de Landkolonie in Holland en toen later 
zi1n ouders met verlof naar Holland 
kw:amen! vertrok hij voor eenigen tijd naar 
Ze1st; Hier kwam hij den 16den April 1922 tot 
volk_omen overgave in een sarncnkomst, die 
gele1d werd door Adjudant Hermes, waarbij 
o~k Me_vrouw Scheffer tegenwoordig was. 
D1epen indruk rnaakte dit op de aanwezigen · 
a~len meenden, dat hij reeds bekeerd was'. 
bier was het echter, dat hij een nieu~ 
verbond met den Heer maakte. 
D~ dokter achtte het noodig, dat hij ·zijn 

st~d1e geheel opgaf en een werkkring in de 
b~1tenlucht .. ~ocht. Met zijn ouders keerde 
htJ naar lnd1e en de Kolonie Poelau Si TJ·a-

" (S " nang .. umatral terug. Later bracht hij, al 
naa~ z1Jn ~ezondheidstoestand dit vereischte, 
eemgen t11d door op de Witte-Kruis Kolo
n!e" en werd. hij overgebracht naar het hos
p1taal te Salat1ga en te Malang, Tot zijn groo
te vreugde. werd hij na een verblijf van 5 
maanden mt het laatste ziekenhuis ontslagen · 
~es weken. m~~ht hij nog met zijn moede; 
m de hu1sel1Jke omgeving doorbrengen 
daarna ging hij been om de kroon des le~ 
vens te ontvangen. 

Den avond, die hieraan voorafging, was 
h~t onzen makker reeds duidelijk dat het 
c1nde van zijn aardsche I even' naderde 
~n &~f h_ij de verzekering, dat alles wel was 
1n z11n z1el. 

1 
Hoeveel leed deed het ons, dat zijn ver

;ngen om ry_og eenmaal, zoo het den Heer 
ehaagde, z11n vader te mogen zien die -

-zooals hij wist-op weg was van s'umatra 
naar Malang, niet bevredigd werd. De boot 
~aar'!lede de Majoor arriveerde, kwam i~ 
h and1ong Priok binnen, nadat Jonathan was 
laeengegaan, en de Majoor kwim in Ma
zo~~ radat het stoffelijk omhulsel van zijn 

0 
er ruste was gelegd. . 

onzr ;;en morgen .. van den 3den April zeide 
e zus t!kkg~~ to,,~ z11n moeder: ,,Heerlijk, naar 

n en verzocht haar, den dok-

:lets over het !even en sterven van :Jonathan Scheffer. 

ter, de verpleegster, en enkele a'1dere per
sonen, waaronder ook de bedienden, binnen 
t~. roe~:en,_ opdat zij tegenwoordig zouden 
z11n b11 z11n verscheiden. Toen alien bijeen 
waren, vroeg hij zijn moeder om voor hem 
te zingen: 

.. Mijn Jezus, a[s aan U ik denk, 
Welt zoete vreugd in mij; 

Maar zoeter is 't meals 'k U aanschouw 
En rust smaak aan Uw zij /" 

en op zijn verlangen werden de beide Jaat
ste regels nog eens herhaald. Mevrouw 
Scheffer las hem daarna den l03den _psalm 
voor, waarop hij zijn Moeder teeder 
aan zag en haar vroeg, of zij volkomen be
reid was, hem af te staan en te Jaten gaan 
naar Jezus. Een van de aanwezigen, die hem 
moest verlaten, wees hij op diens "Tot weer
ziens" naar omhoog. alsof hij wilcie zeggen: 
,, Tot weerziens in den hemel I" Ook greep 
onze broeder in deze Jaatste oogenblikken 
zijn kansen nog aan, om anderen over hun 
zieleheil te spreken en wees hij zijn dokter 
erop, dat het noodzakelij tc was, om God lief 
te hebben in dit !even. 

Kort voor zijn heengaan gaf Jonathan zulk 
een lieve, teedere boodschap aan zijn gelie
ven, die achterbleven, dat wij niet kunnen 
nalaten, die hier te herhalen. 

,,Zeg aan Guus, (hij was verloofd met een 
Officiersdochter in Holland), dat ik haar heb 
liefgehad tot het laatste toe. Zij moet zich 
fier opheffen en zeggen: bHeer, Uw wil ge
schiede". Zeg dit ootc aan Papa en vertel 
hem alles, wat ik U verteld heb, Moeder, en 
zeg hem, dat het bloed van Jezus ons reinigt 
van alle zonden. Als ik zou blijven leven, 
zou ik altijd voor Hern willen werken. lk 
hoop, dat U beiden een gezegenden ouden 
dag zult hebben en mij altijd in liefde ge· 
den ken zult." 

N'.lda_t er met hem gebeden was. sliep hij 
rustlg in, al maar fluisterende: ,,Jezus " .. 

,,Jezus". Straks zullen wij hem ontmoe
ten onder degenen, die den overwinnaars
palmtak dragen voor den Troon van het Lam. 

Een klein groepje Officieren en enkele 
andere belangstellenden vergaderden den 
iden April rondom het omhulsel. dat eens 
Jonathans ziel bevatte. Na een korten dienst 
werd dat omhulsel uitgedragen naar de Jaat
ste rustplaats; de baar werd voorafgegaan 
en geflankeerd door enkele Officieren. Op 
het kerkhof gekomen brachten wij het onder 
zacht gezang, onder den overwinnaarszang· 
,,De so~b're val lei van de schaduw des dood~ 
heeft n1et }anger verschrikking voor mij" 
naar het nieuw gedolven graf. 

De dienst bij de geopende groeve werd 
geleid door Adjudant Meyer. Nadat Ensign 
Ba~ker ons ~as _voorgegaan in gebed, zong 
Adiudante M1dte1de het schoone lied: 

,.Ben ernstige gedacht' 
Komt tot mij keer op keer : 

'k Ben heden dichter bij mijn Huis, 
Dan 'k ooit nog was we/eer I" 

Ook Mevrouw Majoor Scheffer sprak de 
aanwezigen toe; Mevrouw draagt dit voor 
haar zoo smartelijk verlies op waardige 
wijze en weet zich kenbaar door Gods ae
nade ondersteund. Wij gelooven, dat h~ar 
getuigenis en alle andere gebeurtenissen in 
verband met bet heengaan van onzen mak
ker een rijken zegen hebben gebracht tot de 
harten dergenen, die op een of andere wijze 
daarbij betrokken werden. 

De Gcdenkdienst 
werd begonnen met een lied over den heme! 
waardoor reeds vanaf het begin een ernstige' 
maar toch blijde stemming heerschte. lmmers' 
naar ,,het Land, waar de zon nimmer daalt': 
was O?k hij gegaan, wiens !even en heen
gaan h1_er. herdacht werd en waarover door 
Stafkap1te10e Beckley en Ensign Baklter ge
sproken werd. Mevrouw Bakker zong ee 
toepasselijk lied. n 

Toen_ Majoor Scheffer opstond, om de 
aanwez1gen toe te spreken waren deze 
zichtbaar ontroerd. ,, Wij tre~ren niet" aln 
dus de Majoor, ,,God gaf hem aan 011 ; -
heeft ons hem twee en twintig jaren 1 ten 
behouden en het laat zich niet onder w a en 
den brengen, welk een vreugde hii· voo oor
. t T h.. r ons 1s __ gewees . oen IJ geboren werd, bes lot 
w11 hem de volgende namen te en 
jon~than = Ga:-'.e Gods; Cornelius=- ~even: 
schtJn ; GabmH = Gezant Gods onne
jongen is alle drie geweest E~ e~ onz~ 
een gezant Gods was. kon · het ' ~ar ~!J 
anders, of hij moest gehoor oo n1ct 
's Heeren roepstem, toen Oeze he~e".en aan 
,,hooger dienst". riep voor 

Mevrou w Majoor Scheffer 
langen te kennen ook gaf het ver
te spreken en liet' ons i~og enkelc woorden 
vertoeven bij de Jaatste ~~daci\\nog eens 
haar eenigen zoon. gen t ken van 

Met een lied over de e . . 
deze samenkomst tot een e·1eudw1ghbe1d wcrd 

. .. n e ge racht 
,,Bere1d n111, bereid mij He 

Bereid mi1· om v u' et ' oor w troon te staan l" 
J · B. B. en D. R 

(Tot onzen spijt i de foto le laat gek 
de ; ·· omen-

ze iopen wy in het volgerid numrner te plaatse~ 

Red.) 
O NIEUWS UIT MIOOEN·SELEBFS 

pening van een nieuwe sch•1ol v~a~wel 
en welkom van de Olvisie Offlcleren. 

0 
,,Laat de kind~rkens tot Mij komen". 
m dit . woo!d in vervulling te he! en 

~reng)en tn Stbelaja, (een buitenpost ean 
ora was het noodig, dat er een nieuw 

schoolgeb?uw zou verrijzen, want hct oude 
7eas te kl em om het groot aantal schoolkinde
ali°e dt~ ontvangen. En zie, de Heer heeft 

tngcn wel gemaakt 1 
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he i d I En al te dikwijls zien wij het in
te laat-als de kansen voorbij zijn-als 
onze dierbren ons ontnomen zijn - hoe 
we door inachtneming van gewone, 
alledaagsche vrie11delijkheid 
z o o v e e l m e e r z o n n e s c h ij n 
hadden kunnen aanbre11genl Ee
laas, wij waren zoozeer met 011ze eigen 
belangen vervuld, dat we het belang 
"des anderen" verontachtzaamden I 

Lang, o zoo Jang reeds zijn de witte
broodsweken voorbij- maar uw trouwe 
gade, de moeder u wer kin deren, heeft er 
nog evenzeer als toen behoefte aan, dat 
gij too11t hoe gij haar liefhebt, door uw 
voorkomendheid en oplettendheid - die 
honderd en een kleine attenties - ze 
koste11 u niet veel - te bewijzen, die 
ha a r leven zoo .zonnig" maken. Welk 
schoo11 voorbeeld geeft ge daarmee te
vens aan de opkomende schare der kin
deren, die vanzelf leeren doen, wat vader 
doet I lk mag het zoo graag zien, wan
neer in het huisgezin en in den farnilie
kring de !eden elkander v r i end e 1 ij k 
en v o or k omen d bejegenen ! lmmers, 
vriendelijkheid moet in de eerste plaats 
th u is in praktijk gebracht worden. 
Vriendelijkheid, hartelijkheid slechts bu i
t ens h u is getoond en beoefend zijn niets 
waard, omdat zij niet e ch t zijn ! Te ,,Je· 
ruzalem" moeten wij beginnen 1 Laat ons 
daar vriendelijkheid leeren in blik en 
woord en daad, dan zullen we ook 
vriendelijk zijn daarbuiten, op de echte 
wijze, in de groote, koude wereld. Zoo 
v r i e n d e I ij k, dat zelfs de baby in de 
tram tegen u glimlacht; dat de schuldi~e, 
de zondaar onwillekeurig gevoelt u te 
kunnen vertrouwen; dat de makker u 
gaarne opzoekt I 

V r i e 11 de I ij k he id - is dat niet een 
trek bij u i t n e me n d he i d in het ka
rakter van onzen Meester? De klei
nen, de armen, de verachten werden er 
door aangetrokken, de kindertjes gingen 
gaarne tot Hem - o, hoe vriendelijk 
was Hij I 

En willen wij niet van Hem 1 e e 
r e n v r i e n d e I ij k t e z i n, als Z ij n 
volgelingen? 

bHet gebouw is een sieraad voor het dorp". 
zeide Stafkapitein Woodward en dat is in· 
derda;1d zoo. De opening geschiedde door 
Majoor Palstra. 

De school was mooi versierd. De samen
kom st droeg een feestelijk karakter: he! 
gebo~.w werd immers aan God opgedragen 
en w11 gelooven, dat het in Sibelaja een 
goede toekomst tegemoet gaat. Ensign Ro
senlund bracht naast God ook dank aan de 
Kolonel, die het financieel mogclijk gemaakt 
had, d~z.e school te bouwen. Moge God 
de Offic1eren en goeroes bijstaan om de 
kinderen, die in deze school onderwezen 
zullen worden ook te leiden tot den groo-
ten Kindervriend I . 

*** . Dienzelfden dag 's middags 3 uur waren wij 
m Kalawara vereenigd voor een Officiers
samenkomst met onzen vaarwellenden D.O., 
Majoor Palstra. Wij misten Mevrouw Palstra, 
die wegens ziekte reeds eenige maanden 
in Java vertoeft, en ook konden de Ensigns 
Midtbo en Kapiteine Wilkens niet met 
ons zijn. De lleer was met ons I Warme 
woorden van waardeering voor zooveel, wat 
door harden, moeizamen arbeid tot stand 
was gekomcn gedurende de 2 jaren, dat de 
Majoor met ons was, werden hem toege
sproken en ook werd niet verzuirnd, het werk 
achter de schermen van Mevrouw Pals1ra te 
vermelden. Den Stafkapiteins Woodward 
werd ook een kans gegeven een woordje 
te spreken, waarna Majoor Palstra tot 
slotwoord nam : "De genade van onzen Heer 
jezus Christus zij met U alien. Amen I" Het
zelfde bidden wij den Majoor en zijn gezin toe! 

"'** 
Op Zondag 8 Maart had bet wetkom 

plaats van de nieuwe Divisie-Officieren, 
Stafkapitein en Mevrouw Woodward. 't Was 
een heel bijzondere meeting, want het zou 
tevens de laatste samenkomst zijn, die Ma• 
joor Palstra op Kalawara zou leiden. Harte
lijk en spontaan werden de Stafkapiteins 
welkom geheeten in het korps. De opkom.st 
was prachtig; ik geloof, dat niemand 1n 
Kalawara was thuis gebleven. De sc!1ool
kinderen zongen een vierstemmig welkomst
lied. Wat zingen ze prachtig I Kommandant 
Veerenhuis sprak ecn hartelijk woord van 
welkom en nog eens een afscheidsgroet tot 
Majoor Palstra. Mcvrouw Veercnhuis J1ad 
het druk met vertalen, maar vond toch nog 
tijd om met 4 Javaansche meisjes ecn prach~ 
tig lie~ te zi!1gcn op de wijze va I t Friesc11e 
vo lkslted, d1 t als cen klei 11 e a e aan on-
zen Frieschcn Oivisic-Offic toespra-
ken van de Stafkapitcins tin v<1n warm· 
te en lief de voor God en e rengaande 
wcrcld. Majoor Palstra gaf nog w~er 
ccns een hccrlijk bijbelwoor n r 1anleid1ng 
van Jezus' verman.ing tot ZiJll discipelen: 
.,,w AA KT" en daarna wcrd dcz bi1eenkorns t 
gesloten. Na het uitsprcken van dl'll zegen, 
liet Mcvrouw Vecrenhuis ons llct oude,_ wcl;, 
~.ckcnde: ,,God zij met U tot ons wcd~rz1cn In 
zmgen. ~n. met deze bedc Jiclcn WIJ onze _ 
oud-Oiv1~1e-Officier gaan. Vier ziclcn nioch r 
ten wij z1en komen tot den Heer, waarond~n 
een gehuwd paar, juist enkclc dagen ge!edc 
op de Kolonie in den echt vcrbondcn. 

Adjudantc Buysinan. 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELI NGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal.) 

Be v ordering en:: 
Van Adjudant tot Kommandant 
Adjudant M. Harvey. 
Adjudant G. Hallman. 
Adjudant M. Kruschwitz. 
Van Ensign tot Adjudant 
Ensign G. Hermes. 
Ensign Ch. Schulz. 
Van Kapitein tot Ensign 
Kapitein P. Wtkdal. 
Kapitein G. Muller. 
Kapitein E. Carpenter. 
Van Kadet-Kapitein tot Kapitein 
Kdt.-Kapitein D. Ramaker. 
Van Luitenant tot Kapitein 
Luitena1tt A. Kuipers. 
Luitenant M. Veenendaal. 

Bandoeng, 9 April 1925. 
M. J. v. d. WERKEN, 

Terr. Komrnandante. 

OFFlCIEBLE AANKONDIGINCi. 
De week van Cieb~d zal in alle korp

sen en inrichtingen ~ehouden worden van 
Zoodag 31 Mei tot Zaterdag 6 Juoi a.s. 
De L.elfverloochenings=Aan vrage zal 
aanvangen op Maandag l Juni a.s. 
De Altnardienst zal overal gehouden 
Worden op Zondag 7 Juai a.s. 

M.J. v. d. WERKEN, 
Terr. Kommandante. 

VAN DEN LESSENAAR VAN 
DEN CHdF-SECRETARIS. . 

BandoenJt, 18 April 1925 

De Ter.ritoriale Kommandante. 
Het zal onzen Iezers een genoegen zijn, 

bet belangwekkend rapport te lezen over 
het bezoek dat de Kolonel gebracht heeft 
aan de le

1
pra-kolonie .,Koendoer", en de 

lezing die zij hield in Palembang. Het 
waard~erend oordeel van den Resident over 
het werk onzer Officieren en het beheer 
der kolonie is een groote aanmoediging voor 
de betrokken makkers. 

Wij hopen, dat de hartelijke belang
s~elling, door den Resident getoond, van 
invloed zal zijn op onze jaarlijksche aan
vrage op Zuid-Sumatra, welke de volgende 
maand zal aanvangen. 

In een besloten samenkomst op het Hoofd
kwartier werden Majoor en Mevrouw Palstra 
Officieel welkom geheeten door de Officieren 
van Banaoeng. Den daarop volgenden Zon
dag had de openbare installatie ptaats, even
eens door de Kolonel geleid. Alie sprekers 
gaven uiting aan hun vreugde over de aan
stelling van een l)ivisie-Ocficier voor Java. 

De Paasch-samenkomsten door de Kolonel 
geleid in Weltevreden werden goed bezocht. 
Met belangstelling zal men vernemen, dat 
Brigadier Wolters wel genoeg was, de Kolo
nel te vergezellen en aan de verschillende 
samenkomsten dee! te nemen, 

In de laatste dagen van April hoopt de 
Terr. Kommandante een lezing te houden _in 
verschillende. centra, waar ons Leg~r met 
is gevestigd en waar toch vele vnenden 
zijn. Het bezoek aan de C?ostku~t van Su
matra is uitgesteld tot begm Juni. 

Paasch viering. . . 
Mevrouw 8eaumont en schn1ver dezer 

nootjes hadden het voorrecht, op Goeden 
Vrijdag en Paasch-Zondag de _samenkoms~en 
te leiden in Bandoeng. Het zrngen der km
deren en de liederen van een kwartet heb
ben grootelijks bijgedragen tot het welslagen 
dezer samenkomsten. 

Ook van verschillende andere pl'.latsen 
kwamen goede beri~hten i~. Het Kruis van 
Chrisms is de eenige pleitgrond voor den 
zondaar en onder dat Kruis is ptaats voor 
.alien. 

De Zelfverloochenings-aanvrage. .. 
De volgende maand zal onze ~aarh1kscJrn 

Zelfverloochenings-aanvrage begmnen: Nie~ 
wat we hebben maar wat we geven, is W(! 
ons gelukkig :Oaakt. Laat ieder nu eens 
overwegen: Wat kan ik duen en op welke 
wijze wensci;t de Heer dat ik het Leger 
des Heils zal helpen zo~dat het voort kan 
g~an, de hand toe t~ steken aan zoovele~: 
dte steeds pleiten: ,,Korn over en help ons. 

Het juhileum van de S. S. 
. De Chef-Secretaris, vergezeld van Ma
JOor Pa.lstra, vertegenwoordigde het ~eger 
des He1ls op de receptie gc geven Ill het 
hoofdkantoor der s. s. te Bandoeng ter ge
legenheid van het 50-jarig jubileun_'l. Welke 
g.roote veranderingen hebben plaats gehad, 
Stnds de eerste baan werd aangelegd I Voor
zeker,. de spoorwcg is ae pionier der be
schaving en hct is <YOed, ons de baanbrekers 
te herinneren: te dii<.Zij Is worden zij verge ten 

Majoor en Me:vrouw Scheffer. 
Het was een droevig oogenblik, toen. de 

Majoor bij zijn <J_ankomst in Priok het benc?t) 
ontving, dat dien morgen (den 3den April 
zijn zoon janathan juist was heen gegaan i 
maar welk een troost te weten, dat hij het 
schoon getuigenis had achter gelaten, dat 
alles wel was, en dat zijn eenig verlangen 

STRIJDKREET 
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Het was een van die schitterende zonsondergangen, waaraan de Preanger 
vooral zoo rijk is. Een oogenblik te v:>ren hing het oog nog, ook bewonderend, 
aan de donkere bergen, die zicl1 wonderschoon afteekenden tegen de f1jne, verblee
kende Jucht en toen, nadat de zon in het Westen was ondergedoken, eerst alleen 
ter plaatse den heme! kleurend met wat scheen gemengd goud en zilver,-toen barstte 
het Jos I Men bleef als genageld staan en schouwde links en recbts over den 
wijden heme!, purper en goud en rood, blozen Je bergen wedijverende met blozende 
wolken. Ginder een vuur5loed, verderop de teerste en fijnste kleuren in elkander 
smeltend. Hoe prachtig stonden die palmen tegen den gloeienden achtergrond, al 
hun sierlijkheid teekenende op het rood en goud ! In de diepte kabbelde een berg
stroom, ook overtogen met denzelfden wonderschoonen g toed. Het was overwel
digend 

Mijn oog afwendende naar de rnenschen random rnij, zag ik een blinde komen 
met zijn oogen ter aarde geslagen, in zijn hand een stokje, waarmee hij al tastende 
voor zich uit moeizaam den weg zocht. Voor hem was er geen zonsondergang, 
geen natuurschoon. Wat hem betrof had de zon in nevelen kunnen verdwijnen, er 
was geen oog, dat dit alles aanschouw~n kon en geen hart, dat het kon genieten. 
Op den grooten weg stoven de auto's voorbij. Vanonder den lagen kap bogen de 
inzittenden zich even naar voren : ,, Kijk eens Boe mooi !" en verder vloog het. Er 
was geen tijd om dat heerlijke natuurtafereel in zich op te nemen en den verhef
fenden en verkwikkenden invloed ervan te ondergaan. Ook hier waren geen ,,oogen" 
om te zien. · 

Al rustig alleen voortwandelende kwam het tot -mij, van hoeveel schoons en 
liefelijks en wonderbaars wij menschen hier op aarde kunnen ornringd zijn, zonder 
dat het eenigen invloed op hart en !even heeft. Al dat heerlijke gaat velen voorbij, 
zooals bij den blinde. Is het ook niet zoo in geestelijke dingen? Voor den een zijn 

.de eeuwige waarheden van de liefde Gods, van het zoenoffer en de opstanding 
van Christus onuitputtelijke bronnen van zegen en kracht en het da5elijksche bijzijn 
des Heeren, een fontein van onuitsprekelijke verheuging; - alle geweldige en 
wonderbaar heerlijke feiten, die voor den ander niets zijn. 0, geve God alien 
geopende oogen, dan zullen wij opmerken Zijn liefde en Zij11 almacht in het 
kleinste bloemetje, dat er groeit tusschen het gras aan onze voeten en Hem aan
bidden in Zijn machtigen zonsondergang ! 

En zullen wij ook niet bidden: ,, Heer, open rnij de oogen, opdat ik zie", wan
neer het gaat om de diepere wegen Gods met ons, Zijn menschenkinderen. Dezer 
dagen las ik weer ergens die schoone illustratie van ee!1 vlinder, die ik hier wil 
laten volgen. Ze spreekt tot ons zoo duidelijk: Laat Hem begaan, Hij weet, wat Hij 
doet. Geen haasten, geen ,,den Heer een handje helpen", ook niet in eigen !even. Wij 
zien toch, dat het ,, V w wii geschiede" brengt, altijd orengt tot volmaakte. beerlij~heid. 

Een dame was in het bezit van een cocon van een prac1Jt1gen vlmder. 
Aan de eene zijde, als het ware in den nek van de pop, is een heel nauwe ope
ning, waardoor het volgroeide insect zich een weg moet ?an en, zoodat wanne~r ~e 
cocon leeg, is deze geheel onbeschadigd achter blijft; er ~s geen e.nkel sche.urqe m 
het weefsel gemaakt. Oe grootte van het insect en de kleme opening doen temand 
verwonderd staan, hoe bet ooit tot het daglicht komt en het gebeurt d~n ook niet 
zonder veel arbeid en moeite. Men veronderstelt, dat de druk op het ltcbaam van 
den vlinder, terwijl hij tracht door de opening te komen, een voorzieni~~ der na
tuur is, waardoor de sappen gedrongen worden in de vleugelen e.'.1 deze JUISt da~r
door met heerlijkheid warden overtogen. Deze dame ve~~elt_, hoe ZIJ de eerst.~ po~!n
gen volgde van een nog gevan~en vlinder .. om in .~r1Jhe1d te kornen. Z1.J zeta~: 
"Den gebeelen voormiddag sloeg 1k het van hJd tot t11d gade en zag ~oe geduid1g 
en ernstig hij bezig was om er uit te komen. Toch scheen het rna'.'lr met te lukken. 
Ik dacht, dat ik wijzer en liefdevoller was d~n de Schepp~r va~ bet rnsect en be~ioot 
eeri handje te helpen. Met de punt van .rnl.J~ schaar k1_1_1pte tk de draden,. die er 
nog in den weg zaten, door om de opem~g 1et~ rnakkehJk~r te maken e1_1 z_1e, on
middellijk en uiterst gemakkelijk kroop ml.Jn vlmder .naar bmten,. met een d1k l!cha.am 
en verschrompelde vleugeltjes. Tevergeef~ wachtte tk om. te· z1en, hoe deze. z1ch 
stil en vlug en wonderbaar zouden ontw1kk~len en toen 1_k bemerkte, dat ~1er en 
daar op die vleugeltjes wonderschoone vle~1es en teekenmgen yan verschtllende 
kleuren lagen, al le in miniatuur, verlangde 1~ nog f!leer o:i:i te z1en, h?e alles een 
natuurlijke verhouding zou aannemen en het msect 1.r: al z11n schoonhe1_d zou ver
schijnen. Maar tevergeefs I Mijn misplaatste teederhe1d beteekende verlles en ver
derf. De vlinder bleef een wangedrocht, dat zijn korte !even verder kruipende door 
trok, terwijl zijn bc:stemming was geweest op vleugelen van den regenboog te 
vliegen in den blijden zonneschijn."-
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was geweest, indien bij had mogen blij
ven, zijn geheele !even te wijden aan den 
dienst van God. 

De Majoor en Mevrouw zijn diep getroffen 
door de vele bewijzen van sympathie, die 
zij mochten ontvangen en verzochten mij, 
bun hartelijken dank over te brengen aan 
alien, die in hun verlies gedeeld bebben. 

Java's Divisie-Officier. 
f\a de besorekingen op het Hoofdkwartier 

heeft de Majoor een bezoek gebracht aan 
Tega!, Plert!d en Tjerebon. In iedere plaats 
werden samenkomsten gehouden en drie 
zielen kwamen tot den Heer. 

De opening van de nieuwe zaal in Tegal 
was een belangrijke gebeurtenis en beloott 
veel voor de toekomst. De J\.\ajoor is vol 
enthusiasme en is reeds begonnen. nieuwe 
voorstellen te doen; een gezond en hoop
vol teeken. 

Bevorderingen. 
Een belangrijke lijst van Officieren is in 

dit nummer opgenomen. De drie nieuwe 
Kommandantes hebben een Jangdurigen en 
trouwen dienst verricht en zijn geboortig 
resp. uit Engeland, Zweden en Amerika. De 
beide Adjudants zijn Nederlander van geboor
te, echter begon een hunner zijn Leger
dienst in Ned.-lndie. Noorwegen, Frankrijk 
en Engeland worden vertegenwoordigd door 
de Ensigns en tezamen met de drie Kapi
terns vormen zij een internationale groep, 
alien vereendigd onder de vlag in Ned.
lnd~e. Hartelijk feliciteeren wij deze mak
kers met dit bewijs van vertrouwen en waar
deering, hun door de Terr. Kommandante 
geschon ken. 

Adjadant en Mevrouw Brandt. 
Na twee weken in ,,Poelau Si Tjanang" 

doorgebracht te hebben, zijn onze makkers 
naar Bandoeng doorgereisd, waar zij een har
telijk welkom in het Europeesche Korps ont
vingen. 

Mevrouw Rrandt werd geboren in Ame
rika, doch haar ouders zijn Noren; de Adju
dant is een Zweed en zij buwden in China, 
waar God hun een kleinen jongen schonk. 

Anonie:me gevers . 
Voor het Vrouwen- en Kinderziekenhuis 

te Soerabaja is een gift van f 50.- ont
vangen en aan het Hoofdkwartier kwam den 
25s1en Maart een gift van f 10.- in. Onzen 
hartclijken dank aan de onbekende vrienden 
voor hun goede hulp. 

Hulpverleening. 
De Officieren, verantwoordelijk voor het 

distribueeren van ontvangen goederen heb
ben mij verzocht, onzen lezers bekend te 
maken met de voortdurende aanvragen om 
kleeding; in 't bijrnnder wordt heerenkleeding 
veel gevraagd. 

Evenzeer zouden vele onzer inrichtingen 
het op prijs stellen, zoo nu en dan eens 
gramophoon-platen te ontvangen. Gaarne 
houden wij ons hiervoor aanbevolen I 

De waarde:ering door Amerikaansche be
zoekers. 

Een Amerikaansche dame, die bet Oosten 
bezocht, gaf haar verlangen te kennen, icts 
van ons werk te zien. Hiertoe werd een 
reisje geregeld. waardoor de gelege;;heid 
ontstond, 12 ver~chillende takken van onzen 
arbeid in oogeaschouw te nemen. Van 
Singapore schrijft deze dame: ,,De berin
nering aan het schoone werk dat ik het 
voorrecht had te zien en de vriendelijke 
voorkomendheid, waarmede ik door ieder 
Officier van het Leger werd ontvangen, 
zal mij steeds bij blijven. 

~~~~~~~~~~-

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 
Het bezoek v. d. Generaal aan Nederland. 
De Generaal werd aan h~t Centraal- station 

te Amsterdam ontvangen door een groote, 
enthusiaste sch are; een muziekkorps speelde: 
nDat 's Heeren zegen op U daal" en daama 
werd onzen grijzen Leider een uitbundige 
hulde gebracht, een hulde, die zich gedu~ 
rende bet vernlijf van den Generaal in Am
sterdam gedurig herhaalde in spontane, 
warme uitingen van geestdriftigen eerbied 
en liefde door vrienden, zoowel als door 
soldaten en officieren. 

Na een kort, krachtig woord tot deze 
menigte op bet Stationsplein en een pers
conferentie, waaraan 11 journalisten deel
namen, volgden dienzelfden dag nog twee 
samenkom ten in het groote Concertgebouw: 
des middags leidde de Generaal een belang
wekkenden Zendingsdienst, waarin een over
zicht werd gegeven over den zendingsarbeid 
van bet Leger en verschiUende Zendirgs
Officieren gelegenheid kregen, om te spreken 
over hun ervaringen op de Zendingsvelden 
van Ned.-Indie, Britscb-Indie en China. 

Ook de avondsamenkomst beantwoordde, 
wat opkomst en uitslag betfeft, ruim&choots 
aan de grootsche verwachtingen. ,,Onze 
beminde Leider", lezen we in de Hollandsche 
Strijdkreet, ,, werd op kennelijke wijze door 
Gods Geest ondersteund en scheen wel on
vermoeid. In de uitnoodiging zag mei:i zijn 
mooi wit hoofd zich over de overtmgden 
heenbuigen. ,,De Generaal deed mij denken 
aan den Goeden Herder, uitgaande om het 
verlorene te zoeken'', zei een dame." 57 zie
len kwamen tot den Heer, o.w. veischillende 
jonge menschen, die zich aanboden vo?r ?et 
officierschap. Met een algemeene toe\\ tJdmg 
aan den dienst des Heeren werd deze dag 
gesloten. 

De besloten officierssamenkomsten, de 
volgende dagen door den Generaal geleid, 
waren tijden van rijken zegen en bezieling· 
oude idPalen werden verlevendigd, heilig~ 
voornemens gemaakt en de kracht des 
Heiligen Geestes ervaren. 
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S tatig stoomde de .,Rum phi us" de breede 
Moesi op. Aan beide oevers moerassen 
tnet hier en daar een visschersdorp op 

. palen of een kleine prauw, die zich op 
de golven der stoomboot liet deinen. Daar in 
de verte een paar roode daken flauw zicht
baar en even later passeerde de boot .,Koen
doer", onze Leprakolonie op Zuid-Sumatra. 
Nog een half uurtje en de stoomer lag ge-

een 

gekenmerkt voor hun gansche !even door 
de melaatschheid. 

meerd aan de kade te Palembang en kwam De beste opening voor een feest is zeker 
Ensign Uylings, de directeur van de Kolonie, wel muziek en zoo was nummer een op 
aan boord. Bijna was nu het einddoel van de het programma een muzikale samenkomst, 
reis bereikt. Door vriendelijke bemiddeling Wat dat wel zou geve_n I Het lijstje, dat de 
van den havenmeester lag een kleine boot Kolonel werd voorgelegd, beloofde veel. Er 
gereed die de Terr. Kommandante en de waren solo's door de patienten en duo's 
andere' bezoekers met spoed naar .Koen doer" door de Eu ropeesche Officieren; een stukje 
voerde. Van verre waren Mevrouw Uylings op de harmonica, met veel gevoel gespeeld 
en haar vroolijken wildzang, alsook Adju- door de blinde Tjoroni. Wat een bezieling 
dante Petterson zichtbaar op den steiger en lag er op dat opgeheven gelaat ! God heeft 
een bonte mengeling van kleuren was aan hem weI een bij zondere troost in zijn droef be-
den anderen kant te onderscheiden. Wat dat staan geschonken ! Het gamboespel vie! zeer 
was? De patien- in den smaak 
ten, alien, die van alle aanwe-
maar eenigszins zigen. Iedereen 
Ioopen konden, genoot van elk 
hadden zich aan nummer en een 
den oever verza- pretti ge geest 
meld om de was merkbaar. 
"njonja besar" te Geeindigd we rd 
verwelkomen en met een lieve-
een hartelijk lingslied der pa-
hoera en gewuif tienten ~Sentau-
van zakdoeken sa dalam Isa" 
begroette onze (Veilig in Jezus' 
Leidster, toen armen) en toen, 
zij voet aan wal hen in die veili-
zette. Er was met ge hoe de aan-
veel verlangen bevelend, was 

Officieren waren de baanbrekers en daarna 
eerst schuchter, doch meer en meer brani" 
kwamen de candidaten om ook hun" ge!uk 
e"ns te beproeven. Als het niet was om de 
verminkte handen en het af en toe gehoorde 
,,saja tida bisa djalan'' (ik kan niet Joopen). 
dat zooveel zeide, had men bi1na kunnen 
vergeten, dat men op een Leprakolonie was, 
zooveel opgewektheid heerschte er. Er werd 
veel genoten en eer we 't bemerkten was 
de morgen voorbij en moesten de tafels bereid 
worden voor het m iddagmaal. Het volgend 
nummer op het programma was de 

v er t e I av o n d. 
Even aandachtig als een groepje school

kinderen luisteren naar een verhaal even 
aandachtig zaten deze menschen te Ju/steren 
naar de geschiedenis, die de Kolonel hen 
v~rtelde. En wat toevallig, dat de personen 
u1t deze vertelling juist dezelfde namen 
hadden als sommige der patienten I Vr<JOlijk 
gelach werd gehoord, telkens als zulk een 
naam genoemd werd en de dra<:Yers ervan 
waren het middelpunt van be1a7igstelling, 
Het v~rhaal paste dan ook geheel in hun 
omgevmg en leefwijze. Aan het eind werd 
een honderdtal vljegers uifgedeeld door de 
Kolonel ... voo,~ de Jon gens", doch, ,,saja min ta 
satoe d1oe&'~ (mag ik er ook een hebben) 
hoorden w11 een van de oudste patienten 
z~.g~en met een vergoelijkend lachje, als wilde 
htj ztc~_daardoor verontschuldigen. Velen kon

1 MEI 1925. 

op het doek bracht I En geen wonder, zij had 
hun een heerlijke week bezorgd. Tot ~ l otwerd 
de geschiedenis van den barm~artigen Sa· 
maritaan vertoond en een ernst1g woord en 
vriendel ijke vermaning tot dienen er aan 
toegevoegd, toen was die a vond voorblj. 

Daarop volgde de rondgang ov~r de K?· 
Ionie den volgenden morgen voor mspect1e. 
Ieder huisje in en uit ging de. Kolonel. 
Alles zag er keurig uit en de moo1ste piun· 
je we rd tentoongespreid; t rotfch en met 
stralende oogen zaten deze stakkerds ge
hurkt erbij blij met het waardeerend woord 
en den go~dkeurenden blik van de Kolonel. 
Zij missen zoovee! deze menschen, verstoken 
als zij zijn van hun familie, vel_en zel fs van 
vrouw en kinderen · wat de llefc1e echter 
voor hen kan doen' wordt gedaan. en de 
Officieren van Koe~doer" wijden z1ch met 

" k hart en ziel aan deze schoone taa · . e 
Nog enkele stukken werk o. a . meuw 

meubelen in de verbandkamer, nieuwe brug· 
gen, en, niet te vergeten den ~an l eg va

1
i 

een nieuwen weg door de pat1enten ze 
gemaakt, werden 'getoond en 10en was d~ 
tijd daar om te vertrekkrn De ,,120" brachk 
ons naar Palembang en di1 gezegende bezoe 
behoorde weer tot het verleden. Nog een 
Jaa1sten groet bij het passceren van de Ko· 
lonie en toen terug naar Java. God zege~~t 
ouze makkers en verpleegden van,, Ko~nd~~~d 

Be halve dit bezoek aan de Kolonie, .. ien· 
de Territoriale Kommandante ook een b11ee 
komst in de Protestantsche Kerk te Palembang, 
die, ofschoon weinigen waren opgekomen~ 
toch zeer gezegend was. De le:z:ing over o~zet
arbeid in de Societeit, toegeltcht door ltche· 
beelden was dooreen 100-tal inwoners vangt 

uitgezien naar het .,slamat ti-
dit bezoek, im- doer" (w.el te 
mers door droe- rusten) en dit 

den bhJ gemaakt 
worden en den 
volgenden dag 
kon men boven 
,, Koen doer" een 
vliegerwedstrijd 
zien. In den 
klappertuin, bij 
de loodsen,ach
ter de eetzaal, 
overaJ stonden 
de vliegers hoog 
in de lucht. 

' noemde plaas, 
~""""".,..,.,..,----:.:-:--------,--..,::::-~,,--:=~----- zoowel als van 

Pladjoe en !33" 
goes Ooen J!Jg, 
bezocht en werd 
gepresideerd 
door den Hoog· 
Ed. Oestr. Heer 
Goedhart, Resi· 
dent van PaJernd 
bang. Het de~ 
ons vcel geno • 
gen te hoo ren, 
met welk een 
groote waardee• 
ring zijn Hoog• 

ve omstandig- eerste rnmenzijn 
heden moest EEN KIJKJE OP DE WONJ1'GEN DER PATJENTEN. voorbij. Vol 
bet uitgesteld worden en de herinnering verwachting werd de Kolonel begroet op 
aan 2 jaar geleden, leefde nog in het ZONDAGMORGEN. 
hart dergenen, die overig waren van dien 
tijd. Het zou een feestweek voor hen worden, 
ook voor de Ensigns Uylings en .. de zuster" I 

De ernstige patienten, die niet meer konden 
Ioopen, zagen ons vanuit de ziekenzaal en 
genoten mee. Wat werd geluisterd en geke
ken naar de bijbellezing van onze Komman
dante I Zij verplaatste zich geheel in hun 
gedachtenwereld en het onderwerp ,,leefde" 
voor hen. Wat was er niet een vroolijkheid 
over de . am pat orang diahat" (vier slechte 
menschen), de vier Officieren, die als gevan
genen fungeerden. Doch het doe! werd 
bereikt I Het Evangelie-woord werd gebracht 
en het zaad uitgestrooid. 

Ed oestrenge 
· den 

Sprak over 
Koen· arbeidop. de 

doer". Onder be-
. - aanwezigen 

Pratend over Legernieuws zaten wij des 
avonds bijeen, toen: ,,Kolonel, ldjk U eens 
even naar buiten !" "Neen maar I" was daarop 
de verraste uitroep. Vlug naar buiten; voor 
ons de kalme rivier, waarin honderden ster
retjes. weerkaatsten, overigens alles danker 
en daar als een Iange, lichtende processie 
kwam een optocht van de patienten, twee 
aan twee, ieder voorzien van een brandenden 
flambouw. (Het aantal patienten is nu reeds 
tot 200 gcklommen !) Zij strompelden nader en 
kwamen een serenade brengen aan de Kolo
nel. Een welkomstlied, een Legermelodie, op 
bun eigen manier gezongen en waarvan de 
maat weI eens wat te wenschen overliet, 
doch zoo hartelijk en spontaan, dat het best 
geoefende zangkoor niet meer indruk had 
kunnen maken. Het ontroerde: het majes
tueuse van Gods schoone natuur rondom 
en deze arme menschenkinderen, misvormd, 

Na een kopje koffie volgde een korte 
bidstond met de drie bekeerlingen van de 
Kolonie. Het is niet gemakkelijk voor deze 
drie makkers, maar zij nemen moedig hun 
plaats voor Christus in. 

Nog was het 
feest niet ten 
einde; een licht
beeldenavond 
besloot het pro
gramma. Uitroe
pen van bewon
derin g en ver
rassing werden 
gehoord, terwijl 
de Terr. Kom

merkten wij ver• 
BJNNENHUISJE OP .. KOEN DOER". cter den HoogEd· 

Oestr. H~er iC:.. 
DE VOLKSSPELEN. 

Een gezellige drukte in de eetzaal. De pa
tienten gehurkt op den grond of op de hek
ken, druk pratend, lachend en vol spanning 
wachtend op de komst van de Kolonel. De 

mandante de beelden verklaarde. Geen ver
klaring was noodig echter, toen de platen van 
.Koen doer" zelf op het doek kwamen. Groote 
vroolijkheid als men elkaar, herkende I Spon
taan applaus was er ook toen de operateur 
heel onverwachts de foto van onze Leidster 

PA AS C H V R E U G D E. De laatste oogenblikken waren zeer gewijd 
en uit ons aller hart kwam de bede dat het 
Kruis immer hooggehouden moge 'worden 
en velen tot zich trekken I 

DE KOLONEL IN WEL TEVREDEN. 
Terugblikkende op alle samenkomsten, 

die de Terr. Kommandante leidde gedurende 
Goeden Vrijdag en Paschen in Weltevreden, 
konden wij niet anders zeggen dan: het was 
beerlijk I Jedere bijeenkomst op zichzelf en 
tezamen als een geheel was het een tijd van 
wijding en zegen. Een aardig aantal men
schen was opgekomen op Goeden Vrijdag 
des morgens in de Loge. De mooie ·!iederen, 
het krachtig woord van Brigadier Wolters, 

De Kruisiging" door de zangbrigade gezon
g ., en het schoone lied door Ensign Rolffs, 
br hten alle nogeens de wonderbare lief
de l. ids tot ons hart en all es, wat het lijden 
en sterven van onzen Heer voor ons betee
kent. In den geest voerde de Kolonel ons 
naar Gethsemane en liet ons den Heiland 
.zien in Zijn bitterste ure. Diep geroerd 
luisterden alien en twee zusters in het open
baar en vele anderen op hun plaats ver
nieuwden hun toewijding en verbonden zich, 
den Meester van meer nabij te volgen. 

De Jiefelijke geest, die er heerschte in de 
morgensamenkomst bleef. Het was alsof 
er slechts een pauze was geweest en des 
avonds de bijeenkomst wf'rd voortgezet; teza
men een heerlijk geheel. Er heerschte diepe 
ontroering en 2 zielen zochten vergiffenls 
van zonde aan den voet van het Kruis . 

Geen wonder. dat Paaschmorgen met ver
langen tegemoet werd gezien. Als een jubel 
klonk het eerste lied: JEZ US IS VERREZEN! 
Oat was de grondtoon van de gansche sa
menkomst. Gods kinderen waren blijde over 
het heerlijke wonder der opstanding, dat wij 
mochten bezingen en verkondigen. 

De bijeenkomsten in het Chineesche korps 
waren eveneens zeer gezegend. Twee Chi
neesche makkers werden tot Soldaat inge
zegend. De oude man, die de rest van zijn 
leven aan Gods dienst wijdde, was ,,uit 
diepten van eUende" veriest, doch zooals hij 
zelf getuigde nu ,,geheel gewasschen door 
den Heer Jez~s." Ook hij had den levenden 
Christus Jeeren kennen en voile vrede was 
zijn dee!. De aanschouwelijke bijbellezing 
en het ernstig woord daaraan toegevoegd 
hebben hun werk gedaan en zullen niet 
licht vergeten worden. 

Al te gauw waren deze heerlijke dagen 
voorbij, doch voor velen is Christus dier
baarder en een grootere werkelijkheid ge
worden dan ooit tevoren. 

C.B. 

DE CHEF-SECRETARIS IN BANDOENG. 

Bij het binnentreden der zaa! op Goe~ 
den Vrijdag kwamen de woorden boven het 
platform aangebracht: ,,Het bloed van jezus 
Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons van alle 
zonden" met vernieuwde kracht tot ons. Wij 
kwamen tezamen, om dien dag te herdenken, 
waarop Zijn bloed voor ons werd vergoten 
en Hij stierf, opdat wij vrij zouden zijn van 
de straf der zonde. 

Het was, alsof deze samenkomst voor ieder 
der aanwezi gen afzonderlijk belegd was, 
zoo wonderbaar rijk was de boodschap ons 
gebracht. 

Met diep gevoel zongen de kinderen een 
lied over het Kruis en zijn beteekenis, dat 
weerklank vond in veter hart; treffende 
woorden werden gesproken door Adjudant 
Schulz; de Schriftgedeelten deden ons op
nieuw onzen gekruisigden Heer zien als 
,,Man van Smarten", terwijl het lied, door 
een kwartet gezongen, dien indruk nog ver
hoogde. 

De Chef-Secretaris bracht ons het gebed 
des Heeren in herinnering: ,,Uw wil geschie
de" en: ,,Uw Koninkrijk kome", het geheim 
van de volkomen offerande op Golgotha. 

Een geest van lof en dank heerschte op 
Paaschmorgen. Nu waren wij tezamen ge
komen om eer en aanbidding te brengen 
Hem, Die den dood overwon. 

De kin_deren jubelden hun ,.Halleluja" uit 
en met d1ep gevoel sprak de Kolonel over de 
woodere k:acht, die ontvangen wordt door 
een aanr~k10g van den levenden Heiland 
~otmoed1_g hebben wij het hoofd gebogen: 
m ernst1g verlangen gezongen · Heer 
raak mij opnieuw aan" en wij hebbe~ zij~ 
hand zegenend op ons gevoeld. 

Des avonds bracht de Koionel in het Ch·-
neesche Korps de blijde boodschap de 1 

standing. J?e zaal was .geheel vol en ~e~~~ 
sto.i:den bu1ten om te luisteren. lndien eeni 
tw11fel omt:ent de waarheid van deze boo~: 
schap de z1e! vervulde bij den aanvan d 
samenkomst, alle vrees en twijfel we l er 
dreven door de treffende geschiedenrs v~r
behandeld werd. ,,Hij verrees uit bet ' 1~ 
werd telkens weer elkander toeg graf 
zoodat alien het wel moesten gel ezongen, 
nog eens zagen wij de kracht v ooven. En 
zen Heiland: een broeder kwa an den verre
en ontsloot zijn hart voor Hem naHarllvo~en 

m. a elu1al 

Ark. 

BOEKHAHDEL lEUR DES HEllS - JAYASTRAAT 16 - BANDOENG. 
lnstituut Steidel 
De Victoriaschool 
Thommy, een meisjesleven 
Dora en Betty. . . . . 
De Paradijsbloem. 
De kleine Lady 

MEISJESBOEl<EN. 
May Baldwin . 
May Baldwin . 
Leida de jong . 
Mrs. K. Clifford 
Ida Keller 
Th. C. Elmsiey. 

JONGENSBOEKEN. 
De jongens van de Club . , G. Schrijver. 
Uit )an Springers jongensjaren J. Berkhout . . 
Dirk Stockman. . . . . . H. Cordeau Jr. 
Rhandensche jongens J. Lens . . 
Blank en Bruin . . Hilbrandt Bosc·h~a 
Aan Land gespoeld . S. W. Bakker . 
K i n d e r b ij b e I s door S. Ulfers 

J. C. de Ko~ing 

Concordantie des Bijbel 

Dr. H. W. Brons~e d 
Marg. Meyboom 
J. H. Donner · · 
Kaapsc~e Kind.erbijbel: 
Tromm1us 
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Plaatse!ijken Commandant van Djambt ~ssis· 
lembang, den We!Ed. Oestr. Heer den ofd· 
tent-H~sident, den Controleur. cten H~oor~ 
Comm1ssaris van Politie en andere 
aanstaande ingcze1enen van Palembac~B. ------~ 

MA JOOR P ALSTRA IN TJBRBBON• 
PLERED EN TEGAL· 

. ooede 
Voor onze makkers van Tegal is wor· 

Vrijdag 1925 een onvergetelijke dag ge naar 
d~n. Met biddend verlangen was er·euwe 
u1_tg_e~ien, immers dien dag zou ~e ~1e :iaal 
D1v1s1e-Officier des morgens de nie

5
u tdaten 

openen en des avonds de eerste 0 

inzegenen. 
. de:te 

De eerste heiligingssamenko~!st ;°groote 
zaal, waarin wij stil stonden b1J Jietha was 
Zoenoffer, eens gebracht op GoJgo tr~ me· 
een zeer gezegend uur. Majoor Pals de 0nt· 
moreerde tevens den oorsprong ':[ al en 
wikkeling van het wcrk in eg e~vlaf~ 
overhandigde daarna onze aloude Leg n ttet 
aan den Bevel\·oerenden Officier va 
Korps. 

I n-atoon 
Des middags hadden wij op de a 00 wij l des 

een goede openluchtsamenkomst, ter al eert 
avonds, ondanks den regen, de / 8 geheel 
kwartier voor den aanvang ree s ing de 
gevuld was. Na hct twecde lied g 0 nze 
Majoor over tot de inzegening5 vt~t6rn all• 
beide makkers, broeder en zuster c 1 

God zegenc onze kameraden I 
ord ter 

Hierna nam de Majoor Oo~s Woertuigd, 
hand; velen in de zaal waren d1ep 0 Je 0 ver
een :;trijd werd gestreden, doch nde dag 
winning llehaald. Deze rijk gezegeden voet 
werd gesloten met drie zielen aan 
van den Kruis. 

·neesche 
Den vo I genden dag we rd de Ch~ eerste 

ruitenpost Plered bezocht en d in cte 
Paaschdag vond ons des 111orgens ook ill 
Protesta n tsche Kerk te Tjerebo~-
dezen dienst was God dicht nab1J· 

bezoekers 
Des avonds was een veertigtal werd de 

opgel<0111cn; in deze samenkomst edr8 gert 
kleine van 2 Chineesche makkers op& wereld .. 
aan God en hct Leger. Den nicuwen cgeven, 
burger werd de 11aa111 van samuellaan o od 
waarna de Majoor hem in 't ge_~~ igedeette 
opdroeg en een toepa k blJ e 
behandel de. 

J<apitein Lorler. 
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