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eem en lees!" Deze woorden zijn genomen uit de treffende bekeeringsge
schiedenis van den grooten Kerkvader Augustinus, den zoon van veel 
gebeden eener heilige moeder. Algemeen bekend zijn de woorden, die 
de Bisschop, tot wien zij zich in haar zielesmart over bet losbandige 
I even van haar teerbeminden, eenigen zoon wendde, sprak tot Monica: 

,,Het is niet mogelijk, dat een zoon van zooveel tranen en gebeden verloren ga." 
In zijn ,,Belijdenissen" vertelt hij zelf van dien dag van wedergeboorte, dien dag 
van onuitsprekelijke vreugde voor zijn teeder minnende moeder. 

- lk wierp mijzelf neer, ik weet niet hoe, onder een vijgeboom en liet mijn tra
nen den_ vrijen loop; en deze tranenvloed was U een welbehagelijke offerande. Niet 

. precies· in deze woorden, toch in di en zin sprak ik tot U: "Heer, hoe Jan-
ge, hoe lange? Zult Gij eeuwiglijk den toorn behouden? Gedenk 
niet mijn ongerechtigheden van het verleden". want ik ge-
voelde, dat deze mij vasthieldcn. ,,Waarom niet 
nu, waarom is er niet op dit oogen- blik 
een einde aan mijn onreinheid ?" 

Zoo sprak ik en weende in bitter 
berouw des harten, toen ik plotse
ling vanuit een naburig huis een 
stem hoorde als van een jongen 
of meisje, ik wist het niet recht. 
Die dein zorg of berhaalde dik
wijls: ,,Neem en lees!" 
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Onmiddellijk luisterende, zocht 
ik in mijn geest of er een of ander 
spel bestond, waarin kinderen zul- .'. ;; 
ke woorden zongen, maar ik kon 
mij niet herinneren, ze ooit gehoord 
te hebben. Aldus den stroom van 
mijn tranen stuitende, stond ik op, 
bij mijzelf verklarende, dat wat ik 
gehoord had, niets anders kon 
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zijn dan een bevel van God, om het 

.J 

Boek te openen en het eerste hoofdstuk 
te lezen, dat ik vinden zou. Ik haastte mij, terug 
te keeren naar de plaats, waar Alypius nog zat, want daar 
had ik het bo~k v~n den Apostel Jaten liggen. Jk greep het, open-
de het en las rn s_tilte de woorden, waar mijn oogen het eerst op ru stten : 
,,La at on s, a 1 s t n den d a g, e er I ij k wand e Jen; n i et in brass er ij en 
en d r o n kens ch a pp en, n i et in s I a a pk am ere n en 0 n tu ch ti g he den, 
niet in twist en nijdigheid; maar doet aan den Heere jezus 
Christus, en verzorgt het vleesch niet tot begeerlijkheden". 

Verder wilde ik niet Iezen; evenmin was dat noodig, want plotseling aan bet einde 
van dezen zin werd door een hemelsch licht, dat in mijn hart straalde, alle duis
ternis van twijfel weggevaagd. Toen sloot ik het boek en met een kalm gelaat maak
te ik het bekend aan Alypius. Hij vroeg te zien, wat ik gelezen had. Ik toonde het hem 
en hij las verder en ik wist niet, wat volgde. Dit volgde: ,,Dengene nu, die zwak 
is in het geloof, neemt aan", wat hij op zichzelf toepaste. Zonder eenige aarzeling 
sloot hij zich bij mij aan. Daarna gaan wij samen naar .mijn moeder, wij vertellen 
het haar en zij verheugt zich. Wij vertellen haar precies, hoe het heeft plaats ge
had. Zij springt op van vreugde en triomfeert, dankt U, ,,Die machtig is meer dan 
overvloediglijk te doen, boven .al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die 
in ons werkt." GiJ. hebt haar weeklage veranderd in een rei". -

n *"' * "Neem en lees I" was de boodschap en het lezen van het eeuwigWoord van God 
maakte hem vrij 1 Het was hem, als werden de ban den zijner ziel Iosgemaakt door 

dit enkel woord uit de Heilige Schrift. 
Nog altijd, ja dank God nog altijd heeft dit Woord dezelfde kracht. Het is, zooals 

het zegt in jesaja 55 vers '11 : ,,Al zoo zal Mijn woord, dat uit Mijnen mond ui.!gaat, ook 
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeeren, rnaar het zal doen, betgeen M11 behaagt, 
en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik bet zende". Dit is slecbts een uit de 
vele voorbeelden van de Ievendmakende kracht van de woorden der Heilige Schrift. 
Denken wij ook aan dien anderen grooten Godsman, Maarten Luther, voor wien 
dat eene woord : De re c h t v a a rd i g e z a I u it he t g e I o of I even" (Ro
meinen 1 : 17), de" boeien der ziel slaakte en den dageraad ~a~ geestelijke bevrijding 
deed rijzen, niet alleen voor hem persoonlijk, rnaar voor mtlltoenen met hem. 

Neem en lees! 
Daartoe heeft God dit heilig Boek bewaard tot op dezen dag. Het is onverdelg-

baar, onverwoestbaar, onsterfelijk gebleken. Door menschen reeds eeuwen geleden 

ter dood veroordeeld, gehaat, verbrand, verketterd eenerzijds, - geminacht, bespot 
genegeerd anderzijds, is het heden ten dage het meest gelezen boek ter wereld , in 
millioenen exemplaren verspreid, in bijna alle talen en dialecten der aarde. Het boek, 
dat zulk een geschiedenis heeft, verdient gelezen te worden. Welk een machtige 
en erkende moreele invloeden heeft dit Boek ook ten alien tijde gehad. · 

Een ontwikkelde Hindoe in Britsch-lndie vroeg aan een Officier van het Leger 
des Heils, hem een bijbel te zenden voor zijn ki11deren. ,Is u dan een Christen~" 
werd hem gevraagd. - ,,Neen", was het antwoord ,,maar, ik wil niet, d·at mijn kin
deren opgroeien buiten den invloed van dat Boek". - ,.Beschamend voor vele zoo
genaamde Christenen l" dacht die Heilsofficier 

Bijzonder interessant en zegenrijk is bet ook na te gaan, welk een invloed dit 
Boek heeft gehad op groote Godsmannen en -vrouwen. Slechts twee kunnen w1j 
noemen. 

David Livingstone was negen jaar oud, toen bij een nieuw Testament van 
zijn Zondagsscbool-onderwijzer ten geschenke kreeg voor het zonde1 fout 
reciteeren van den 119den Psalm. Den morgen van zijn vaarwel aan zijn ge

liefd ouderlijk huis, v66r zijn vertrek naar Afrika, las hij in den famme
kring Psalm 121 en 135 voor. 

laatste liefde-

Deze man, die zijn leven gaf voor de verspreiding van het 
Goddelijk licht, dat dit Boek bevat, scbreef in zijn dag

boek: ,,lk las den bijbel viermaal door, toen ik in 
MAMYUEMA was". Ziet U dien eenzamen man ' n 

zijn sombere but? Dit Boek leeft voor hem en 
bij vindt er :zooveel verkwikking, dat hij zicb 

blijft laven met telkens frissche . teugen uit 
die bron; zooveel rijkdommen, dat bij 

telkens opnieuw begint te graven. 

Catharine Booth, de moeder van bet 
Leger des Heils, echtgenoote van 

den Stichter, William Booth, had 
als kind reeds zooveel lief de opge
vat voor den bijbel, dat zij voor 
haar twaalfde jaar dien reeds 

achtmaal had doorgelezen. Haar 
laatste en meest gewaardeerde ge

schenk aan ieder lid van haar ge-
2in, aan den oever der doodsrivier 

zelve. was een bijbel, waarin zij 
onder groote pijn en moeite den 

naam schreef met de woorden: .,Het 
blijk eener moeder". 

Dierbaar bijbel- boek I Onze heerlijkste aardscbe bezitting. 
Hier is le vend water voor den dorstige, een koele oase in de woestijn 
voor den pelgrim op de levensreis; zwaard en scbild voor den strijder; een baker.:
licht voor den schipbreukeling; een zachte peluw voor den stervende. 

Houd vast dat boek I Geef bet nimmer, nimmer prijs; noch bet duur verkregen 
recht, die heilige bladzijden te openen I Neem en lees I Het is voor u ! Het is Gods 
woord tot u I Vreest gij soms dit boek? ja, het zal branden en snijden en 
wonden overal, waar bet ongerechtigheid raakt, van welken vorm dan ook. Het 
doet dat, omdat het van God komt en Hij de ongerechtigbeid haat. Zegt Hij niet: 
,,De ziel, die zondigt, zal sterven"? Dit boek heeft geen verschoonende 
termen voor de zonde; het heeft alleen Gods benamingen er voor: ongerecbtig
heid, goddeloosheid, vuilbeid. Maar het biedt ook de genezing, de reiniging de 
heiliging. Dan wordt het: "Een licht op het pad, een lamp voor den voet !' Zoo 
vindt men den weg naar Huis, bet Vaderbuis met de vele woningen. 

Neem en lees I Neem en lees I Een lamp voor uw voet I Dan struikelt ge niet, 
of, als ge struikelt, blijft ge niet liggen I 

Een licht op uw pad! Dan dwaalt ge niet, hoe de weg ook gaat ! 
Binnen bet bereik van Uw hand zijn Gods Jevenswoorden l Neem en Jees ! 
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[\ ®nbtt?oekt be ~cbriften; want . . . . . bit r'i 
{ j ;ijn bet, bte ban jfflij getutgen. { : 
V 3Jobanms 5 : 39. \l 
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land te bepalen - ook wij hebben hier
door te Ieeren. lk vraag mij af: "Hoe 
staat bet n u met ons, met betrekking 
tot dezen honger, dezen dorst ? Is hij 
vandaag nog even sterk - is het ver
langen naar jezus - want Hij is onze 
gerechtigheid - nog zoo innig, zoo wer
kelijk als toen? Of rnoeten wij eerlijk 
bekennen, dat het verflauwd is - dat wij 
onverschillig, min of meer koud gewor
den zijn ?" Neen, ik bedoel niet, dat we 
afvallig werden, of Zijn dienst verlaten 
hebben - wij zijn wellicht meer dan ooit 
Christenen, discipelen, door over
tuiging. Maar ik meen biermede : bezit
ten wij no g dat innerlijke uitgaan des 
harten ·tot Hem, de vreugde in en de 
lust tot de gemeenschap met Hem, den 
inwendigen, teederen omgang met Chris
tus, die, hoe meer ge de heerlijkheid er 
van smaakt, ook te begeerlijker wordt? 
Want, o - laat ons het niet vergeten, ook 
hierin ha·ngt het af van o n z e m e d e -
we rk i n g I Evenmin als op ander ge-

' I UREN MET i 
j MI]N BI]BEL. i 

. . •. I DOOR WI/LEN LT.,KOLONEL A. B. GUGELMANN. ~ 
. - . 3 , ~ 

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

,,Zalig zijn die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd wor-
den". 

Mattheus 5 : 6. 

Ontelbaar zijn ze, de "hongerenden" 
en dorstenden" rondom ons heen hier 
i'n deze wereld. Wei een ieder men
schenhart is vervuld en wordt gedreven 
- so ms bewust en so ms onbewust -
door een zeker verlangen, zoeken, stre
ven, snakken naar een bepaatd doe!, 
dat het zich voorgesteld heeft en dat 
bet ten koste van alles wenscht te be
~eiken. De een wit rijk worden t Geld 
en goed te hebben is zijn leuze en ot 
hoe spant hij alle krachten, al wat in 
hem is in - hoe vurig verlangt hij er
naar, o~ dezen wensch, dit alles over-: 
heerschend verlangen vervuld te zien I 
Geen arbeid is te moeilijk, geen zwoe
gen te zwaar - alle middelen, gewettig
de, of ongewettigde, zijn goed genoeg 
om er te komen t 

Een an;.1er iii het tot macbt en eer 
en aanzien brenge onder zijn mede
menschen, en ook hij jaagt er naar 
on verpoosd, dag en nae ht, met alle mac ht, 
die in hem is. 

Nog anderen -: en legio . zijn zij, die 
hierin meedoen - zwoegen tn het zweet 
buns aanschijns, · gunnen zich rust noch 
eenig gemak - om toch tenminste hun 
schaapjes op het droge te brengen voor 
den uden dag! 

Weer anderen maken van hun ver
maken een afgod en off eren zich aary 
hen op met gloeienden hartstocht -
storten zich van het eene in het andere 
en zetten dikwijts ziel en Iichaam op 
het spel. 

ja, de menschen hongeren en dorsten 
en zoeken - maar tevergeefs ! Zij wor
den niet verzadigd, want er is slec;hts 
een hongeren en dorsten, dat z at i g 
geprezen wordt en de zekere be I of te 
heeft - v er z ad i g d, v o I d a a n te 
zul ten word en - h e t i s h e t h o n g e
re n en dorsten naar de ge
r e c h t i g h e i d. 

Gelukkig - zeggen wij Christenen -
dat deze tijd van nutteloos zoeken 
voor ons voorbij is. lmmers, wij heb
ben Dien gevonden, Die onzen ziele
dorst voor immer gelescht heeft ! En 
toen werd - in dat uur - in ons gebo
ren een andere dorst, een andere honger 
- Hem te kennen, Hem te volgen, Hem 
lief te hebben, Die onze ziel heeft 
verlost. 

Ja, h inneren wij bet ons nog, welk 
een dier- verlangen in ons kwam, om 
meer var Hem te vernemen, hoe wij 
gedrongen werden om naar de samen-

komsten te gaan, bidstonden bij te wonen 
- iets voor Hem te doen, en hoe vurig' 
wij wenscbten, anderen het geluk, dtit 

· wij smaakten, deelachtig te maken I Het 
was-het is - de hong er en do rs t 
naar de gerecbtigheid, naar 
Christus - en vreugde en blijdschap en 
vrede waren bet gevolg ! 

Toch gevoel ik, dat het noodig is, ons 
n ad er bij dit woord van onzen Hei-
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(j 119e TSiibtl, bitn ;ffloeber mij gaf. ~) . . . . : i : ~ i . 'k ~eb ten Jiltjbtl tebuis, waar 'ft met bttl mijn f)art mm f)ecbt, : i 
.. l : : : Jk fttetg f)tm ban moebet jaren btr, : : 
! iltoen 'ft baarwtl ?ti aan buts en mm all.en, mij ~oo lid, i i 

<en nog jong, btrtrok naar lanbtn, brtemb en ber. : : n j°Sttlben uit bet bet btrltben, scboone bagen, lang gebloim, : : 
.Jn bet ouberbuis en babetlanb bet'af. : ! .. 
jf a, ik btnh aan bat alles, als ik blaber in bat Jioeh, i i 
Jn bien ~ijbtl, bien Jtilotbtr mij tens gaf. 5 ! 
ikoor : j'Slijbe en brocbe bagen, 

'CHren ook ban rouw 
· Wlliss'len op beef aarb stetbs at. 
maar ik bonb boot mijn f)artt 
~teebs troost en licbt en brtugb 
3Jn bien j'Stjbel, bitn :fl!loebcr mij ecns gaf. 

't 3Js rubs jarcn gtlein, sinb5 be ;!)err f)aar IJuiswaarts nam, 
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~l bitn Hjb bonb 'k mijn troost in bat l#loek, mtj nu 
<en tk bonb ben J}eer aan .lijn beloften trouw. 

loo lid, ! i 
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jf a, te mibben ban be stormen op bt groote lebem3?et, 
:itwam ber?otking en benatt\uhbcib op mtj af ; . 
maar 'ft bonb kracbt in be blaben ban bat bietbaar, btttbaat ~lotk, 
lJan bien Jihjbel, bten ~oeber mij etns gaf. 

JSreekt be morgen tens mm ban bten grooten, eeuw'gen bag, 
~ls 't leben op aarbe ts boorbij 
<en ber <teng'len ba?uin ~al bermtlbtn ob~ral,_. 
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<!E), ban tueet ik, bat boor mij ook baar ten womng 
:moor ben 1!.ebensborst, l'erwinnaar ban bet graf, 
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'k .lit ban :Je?US, miJn l!)eilanb, mijn lJetlosser, :i»ien ih bonb 
moor ben Jjijbtl, bien jl!loebet mij tens gaf. 
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hied is dit iets, dat vanzelf komt - w ~i 
moeten ons deel do en, d.w.z.,w11 
moeten ons hongeren en dorsten naar de 

. gerecbtigheid - naar God - a an kw ee
k en, door bijvoorbeeld geregeld en . 
dikwijls den tijd te nemen tot he~ lezen 
van Zijn Woord, tot het gebed in bet 
verborgene - wederom door aan den 
anderen kant n a t e t ate n, al wat 
hindeilljk zou kunnen zijn in het vormen 
dezer gewoonten, bijvoorbeeld bet lezen 
van boeken, die den smaak voor Gods 
Woord bederven, of er gezelschap op 
na te houden, dat nadeeligen invloed 
kan uitoefenen. · 

Oat hiervoor een ,. vast voorne~~n 
des harten" en volharding noodig z~Jn, 
weet ieder kind van God bij onderv1n
ding, want - laten wij bet erkennen -
gemakkelijk is bet niet. Het is, alsof 
de duivel gaarne alles in het werk wfl 
stellen, om bet te verhinderen, te voor
komen, dat wij in nauwere gemeenscbap 
met God zouden te\'.en, omdat wij hem 
dan zooveel meer afbreuk zouden doen. 

lk herinner mij, dat Kolonel Brengle 
eens aan een Officier - die tot hem 
klaagde, dat het hem dikwijt~ zulk 
een strijd kostte naar de brnnen
kamer te gaan om te bidden, zoo
als hij zich voorgenomen had - ver
telde, hoevele uitnemende mannen van 
God hetzelfde ondervonden, en van 
hoeveet belang bet was, er niet aa~ 
toe te geven, maar door te zetten. HtJ 
vertetde ook, hoe gezegend zulk over
winnen was en hoe God zulks wonder
baar beloonde I Want, waarlijk - z a -
ti g zijn die hongeren en dorsten naar 
de gerechtigheid, want, z ij z u I I en 
v e r z a d i g d w or d e n. 

Wist niet een Mozes hiervan te ver
tellen, toen bij OJ.et ziin Heer ve_rkeerd~ 
ats met een V riend - van aange~1cht tod 
aangezicht - ; een Abraham, w1en Go 
tot Zijn vertrouwde maakte ; Samu~!, 
David en de profeten; een ._Paulus, dt~ 
getuigde ,,opgetrokken te z11n gewees 
in het Paradijs en gehoord te hebben 
onuitsprekelijke woorden'' ... · · 

En sedert dien tijd - ze zijn er geweest 
en ze zijn er - dank God - nog, de man
nen en vrouwen, die hongeren en dorsten 
naar Hem - die met alien ernst er naar 
streven Hem te kennen, Zijn wil te vol· 
brenge~ en Zijn naam te verheerlijken. 

En zullen w ij dan achter blijven ?. 
Neen, duizendmaal neen - ook wij -
wij Willen ons opmaken. om Hem te 
zoeken - Hem te leeren kennen van 
nabij . 

Klaagt iemand, dat hij zich zoo 
koud gevoelt en hard, dat hij zoo weinig 
bezit van den honger en dorst naar 
Christus? Begin dan met er om te 
vragen: ,,Geef mij honger en dorst na<Jr 
U - schep in rnij het verlangen, U beter 
te Ieeren kennen en lief te hebben" . · · 
en Hij zat Zich niet onbetuigd laten 
aan Zijn kind. Met oneindige liefde z~l 
"H ij u t o t Z i c h t r e k k e n e n g 1j 
z u I t H e m n a I o o p e n ". "H ij (z a I 
u b r e n g e n i n Z ij n b i n n e n k a .. 
meren en gij zult u ver,heu;, 
g e n e n u i n H e m v e r b l 1~ d e n 
" . . . e n g ij z u I t z ij n e u 1 t n e -
m end e I i e f de vermelden" ! · · · · 
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OFFICIEELE 
MEDEDEE LING EN 
(Bij volmach_t van den Generaal.) 

Bevorderiogen : 

Yan Ensign tot Adjudant .: 
0. Nyheim. 
E.. Rosenlund. 
B. Walo. 

Van Kapitein tot Ensign: 
Th. Englund. 
S· Tanibatu. 

Van Luitenant tot Kapitein: 
H. Kuneken. 
W. Tondaju. 

Aaostellingen 1 

Kspiteilf. P. &rge naar. het Kinderhuis te 
Djokja. 

Kapitein L. Wilkens naar het Kinderhuis te 
· Medan. 
Luitenant P. Papilaja naar Boegangan, 

Semarang 
Kad.·Luitenant E. Dal ope naar het inlandsche 

korps te Cheribon. 
Kad.-Luiten.ant T. Lomboan naar bet in

landsche korps te Ambarawa (in bevel). 
Kad.-Lultenant Hock naar het Europeesche 

korps te Semarang. 

.Bandoeng, 22 October 1925. 

M. J. v. d. WERKEN, 

Terr. Kommandartte. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Bandoeng, 17 October 1925. 
Het Vrouwen-Maatschappelijk-Werk. 
In de reeks sam_J!nkomsten, die gehouden 

werd in verband met de in.stallcering van 
Stafkapiteine Beckley als Secretaresse voor 
het Maatschappelijk-Werk onder Vrouwen 
eri Kinderen, waren ook opgenomen samen
komsten en besprekingen met de Officieren 
van dat werk. 

De Terr. Komm andante leidde des Zondags 
de openb.are samenkom.:;ten, die door ee_n 
flinke schare werden b11gewoond. De Off1-
ciereri spraken bartelijke woorden van we1-
kom, haalden vele interessante herinneringen 
op en beloofden haar medewerkmg, om dezen 
tak van Legerarbeid vooruit te brengen. 

De Maandag was gewijd aan besloten 
samenkomsten onder leiding van de Kolonel 
en Dinsdags werden de zaken besproken. 
De Officieren waardeerden deze samen
komsten ten zeerste en keerden naar haar 
aanstelling terug met versterkt geloof en 
vast besloten, met de ontvangen lessen 
voordeel te doen. 

Lezing voor de militail'en. 
Een groot gezelschap was in de Onder

officiers-societeit te Bandoeng aanwezig 
voor de lezing, die de Kolonel daar zou 
bouden. Velen gaven uiting aan hun belang
stelling in en waardeering voor den veel
zijdigen arbeid van het Leger, die bier zulk 
een uitgestrekt veld beslaat: Java, Sumatra 
en Celebes. 

Officiers-samenkomsten te Bandoeng. 
De Kolonel is voornemens om D. V. ge

<iurende de laatste dagen van October sa
men te komen met de Officieren, verant
woordelijk voor het korpswerk. De~e 
samenkomsten zullen zeker op boogen pn~s 
gesteld worden door de .betrokken Of!t
cieren en duiden op een meuwen vooru1t
gang in de java-Divisie. 

De jaarlijksche Congres-samenkomsten. 
Het doet ons genoegen, bekend te maken, 

<lat de Kolonel D. V. de jaarlijksche congres, 
samenkomsten zal Ieiden en wel: 
te Weltevreden van 12 tot 16 November en 
te Soerabaja van 26 tot 30 Nove~ber. 

Men leze de aankondiging op pagma 4. 
Het nieuwe Meisjeshuis te Weltevreden. 
Ter gelegenbeid van het congres t_e ~elt~-

vreden zal de Kolonel het nieuwe Me1s1eshu1s 
.aldaar openen op Woensdag 12 Nov~mber. 
Dit gebouw is grooter en meer gesch1kt dan 
he_t oude; wij verwachten velen onzer 
vnenden van Weltevreden voor deze belang
rijke gebeurtenis. 

Het Europeesche korps te Semarang. 
Mijn plan is, vergezeld van Majoor Pal

stra, de nieuwe zaal te Semarang te openen 
op Zondag 1 November. Al de Officie~en 
van die plaats zullen voor deze plecht.1g
heid, waarvoor wij groote belangstellmg 
verwachten, vereenigd zijn. Zeker zullen 
velen met de opening van deze nieuwe 
zaal zeer zijn ingenomen. Kapitein en 
Mevrouw Lorier zijn vol geloof voor de 
toekomst; Semarang is een oud strijdperk 
en de oude strijdgeest is nog niet verd wenen. 

Echo's uit Utrecht. 
In de besloten samenkomsten voor de 

Officieren van het Vrouwen-Maatschappe
lijk-Werk zaten drie Hollandsche Officieren 
!flaast elkaar, door oude herinneringen ver
bonden: Adjudante Birkhoff, Ensigne Both 
en Ensigne Koning. ,,Zuster" Both sprak 
eens een nieuwe bezoekster van het Utrecht· 
sche korps aan, die zich hierover eerst 
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Wie kon den ken, dat de groote droogte. ons zulke parten zou spelen? ,, Wei 
een veertig huizen in Bandoeng zijn er evenzoo aan toe", werd tot troost - als 
andermans Ieed troost is 1 - toegevoegd aan de jobstijding, dat de scheef gezakte 
muur van ons huis wees op een gebrek aan de fundeering. Er moest een ., koffer" 
onder, bad de rooimeester gezegd, wel geen koffer met geld, maar wel een, die 
duur geld zou kosten. 

Alleen de droogte I Die aanhoudende droogte t Geen aardbeving, geen over
strooming had de fundamenten geteisterd, neen, de droogte had haar krachten 
beproefd. Door diepe en diepere barsten was zij binnengedrongen, had bet vocht 
uit de kleilaag gehaald en toen waren de muren aan 't zakken gegaan. Was er 
iets mis met die fundamenten ? Neen, alleen waren ze •..•. niet diep genoeg. 
Er was indertijd te veel gesteund op die breede, zware kleilaag; die was immers 
vast en solide genoeg. ja, dat was zij, tot de verzengende hitte haar bereikte en 
haar karakter veranderde. Toen zonk het goede, maar ondiepe fundament mede. 

Go~de f_undamenten, ~aar niet diep genoeg I D_e n~tuurlijke ondergrond van 
degehjkhe1d met wat daar op gebouwd wordt van u1terh1k godsdienstig !even zal bet 
huis we! houden, denkt men. Z~o ko.mt menig jong menscb van Christelijken huize 
hier aan. Tot ~e v~rzengende h1tte die degelijkheid gaat aantasten: gebrek aan goe
den omgang, d1~ met v.errnoede zwakheden openbaart; inplaats van de behoedende 
~tmosfeer van e~gen. krmg, ademt men nu een andere, schadelijke lucbt; teleurstel
hng, vervlogen 1llus1es of yerdorrende eentonigheid van arbeid of omgang eischen 
hun tol; ~e.brek aan succes _m ~aken met de gevreesde gevolgen daarvan en ten slotte 
d~~rle1dmg, de zonde, die z1ch kleedt in een bijzonder aantrekkelijk gewaad. 

qit i~_nerlijke pro_ces eindigt straks in een bouwvallig zielehuis, te.n spijt van de 
C_hnst~hJke op'-'.oedmg. ~et gen~esmiddel is ook bier: di~p, diep graven . en alles er 
mt - Ja, ook die ,,degel1Jke kle1grond'' van eigengerecht1gheid en misplaatst zelf
vertrouwen. 

lk herhaal ~.ier de woorde_n van onzen Stichter, William Booth: ,, Mijn eenigste 
hoop voor bl1Jvende verlossmg van de menschheid van ellende zoowel in deze we
reld als in de toekomende, is de wedergeboorte of herschepping van bet individu 
door de kracht van den Heiligen Geest". 

H.et moet alles nieuw worden. Het hart moet tot in de diepten gereinigd worden. 
,, W1e in Christus jezus is, is een nieuw schepsel". Ats dat fundament er is, kan men 
gerust zijn. 

* * * 
Er ligt bier bij me een dierbare bijbel van een, die kort geleden ons verliet voor 

betere gewesten. Er zijn duidelijke sporen van het geregeld gebruik gedurende meer 
dan 25 jaar, hoewel iedere bladzijde smetteloos gehouden werd. Van voren tot 
achteren wijzen de fijne onderlijningen van treffende plaatsen aan, waar de ziel ge
dronk~n. heeft en waar levend water werd geput voor andere dorstigen. Er was geen 
dorhe1d 10 dat leven. De droogte - de verzengende woestijnwinden schaadden bet niet. 

· Onder de aldus naar voren gebrachte woorden lees ik de volgende: 
. ,, Want nie.mand kan een ander fundament leggen, dan betgeen gelegd is, hetwelk 
1s jezus Chnstus." (1 Korinthe 3: 11.) 

- ,,D~aro.m is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Zion eenen uitersten hoek
steen, die U1tverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 
worden." - (1 Petrus 2: 6) 

0, mochten wij even zoo onzen bijbel lezen, die Scbriften, die ons ,, wijs ma· I 
ken tot zaligheid". Op dat fundament kan gebouwd worden in leven en ster
ven en het werd hecht bevonden I 

EEN VASTE BURG. 

Een vaste bztrg is on:;e God. Geen aardsclze mac/it begeeren wij; 
Die gaat wekas verloren ! Em toevluc!zt voor de Zijnen ! 

Al drz1,kt lzet leed, al dreigt lzet lot, 
Hi.f doet Zijn lzulp versclzi.fnen ! 

Om staat de sterke .Held te1· :;[j, 
Dien God ons lleeft verkoren. 

De vi.fand rukt vast aan 
.Met opgestoken vaan : 

V1-aagt gij Zijn naam ? zoo weet, 
Dat H1/ de Christus lteet, 

rusting. nog 
bedrog, 

Gods Eengebon1i -Zoon, 
Verzoinnaar op den troon ! 

Hefj draagt zijn 
Van gruwel en 
.M aar zal als ka.f ve1-dwi:fnen. De zege is ons beschoren ! 

JI October r5I7. 

Gods ·woord lwudt stand i11 eeuwig!zeid 
En zal gcen duimbreed wefjken. 

Beef, satan ! Hij, Die ons geleidt, 
Zal it de vaan doen strijken ! 

Deif vrouw en kindC1·e1i 't gra.f, 
Neenz gow e;i /Jloed otts af, 
!fet brengt U geen gewin : 
Wij gaan ten !temel iN. 
En erven koni·nkrefjkcn ! 

.MAARTEN LUTHER. 

beleedigd gevoelde, maar door den invloed 
van Kad.-Luitenante Birkboff zichzeH later 
aan Christus overgaf. Tezamen vormen zij 
nu een gelukkig trio in dienst van Koning 
Jezus in Ned. Oost-lndie. 

Adjudant Hiorth. 
Volgens de laatste berichten wordt Adju

dant Hiorth den 14den November met het 
s. s. ,,0 rot i us" te Tandjong-Priok ver
wacht en zal dus nog juist aan de congres
samenkomsten aldaar kunnen deelnemen. 

De nieuwe kweekschool-cursus zal den 
l sten December te Djokja aanvangen. 

Oude vriendeo van bet Leger. 
Het is 30 jaar geleden, sedert Mevrouw 

van Emmerik, toen Kapiteine Cleverly, als 
de eerste vrouwelijke Officier van het Le
ger des Heils uitkwam voor Ned. Oost-lndie 
en in de welkomstsamenkomst te Sapoeran 
de eerste ziel voor Jezus werd gewonnen. 
Wij feliciteeren Mevrouw van Emmerik met 
dezen langdurigen, toegewijden dienst. 

Korten tijd geleden bezochten de Kolonel, 
Mevrouw Beaumont en schrijver dezer de 
Witte-~ruis-Kolonie. Het was een· groote 
verrassmg_ voor Mevrouw Beaumont, bij die 
gelegenhetd de zuster van Mevrouw van 
Emmerik, Mejuffrouw Cleverly, weder te 
ontmoeten, die 35 jaar geleden, toen Me· 
vrouw Beaumont Kadet was, de aanstelling 
van J. L. Penningmeesteres vervulde in bet 
,,Chalk Farm" korps te Londen. 

Ooze zieke Makkers. 
Mevrouw Adjudant Strandlund mocht 

het ziekenhuis weer verlaten en neemt nu 
langzaam in beterscbap toe. Het doet ons 
genoegen, te kunnen melden, daf ook 
Kad.- Luitenante Weers goed vooruit gaat. 
Me~ leedwezen deelen wij mede, dat Me

vrouw Ensign Glover van Djokj'a en Kapi
teine Tanihatu van Rem bang met twee harer 
kinderen in het ziekenhu1s moesten worden 
opgenomen. Sedert is bericht ontvangen, 
dat een der k1einen van de Kapiteins Tani
hatu ~eenging. Onze innige deelneming 
gaat u1t naar ooze beproefde makkers, die 
hun kleinen jongen echter in ,,de Heerliik
heid" weten. 

Wij vragen het ernstig gebed onzer lezers 
voor deze zieke kameraden. · 

Officiereo en Goeroes te Bora. 
Stafkapitein Woodward leidde bijzondere 

samenkomsten te Bora; 30 Officieren en 
Ooeroes woonden de besloten samenkomsten 
bij. Onder de openbare bije~nkomsten, die 
gehouden. werden, waren ook groote open
luchtmeetmgs. Aangebrachte versiering 
maakte de plaats van bijeenkomst zeer aan
trekkelij k. 

Een belangrijke gebeurtenis was de inze
gening van 3 oude mannen, die reeds 10 
jaar lang n volgeling" waren geweest en nu 
Soldaat werden. · 

Eenigen tijd geleden waren in Kantewoe 
meer dan 250 menschen tegenwoordig in 
de Lobo, terwijl op Zondagmorgen ruim 
200 personen de samenkomst bijwoonden 
waarin 7 zielen tot den Heer kwamen. ' 

Het Javaaosche Liederboek. 
Een nieuwe en uitgebreide uitgave van 

dit boekje is nu in den handel gebracht. Er 
zijn in 't geheel 154 1iederen. waaraan 104 
koren zijn toegevoegd. Het nieuwe boekje 
is een groote verbetering van het oude en 
voorziet in een dringende beboefte aan een 
grooter aantal liederen voor de verschillende 
samenkornsten. 

INTERNATIONAAL LEGER-NIEUWS. 

Generaal en Mevrouw Booth. 
In de afgeloopen maand werd in het 

Hyde~park te Londen op vier plaatsen gelijk
tijdig een openlucht-samenkomst gehouden 
door duizenden bijgewoond. Van 7 verschil~ 
lende kanten marcheerden de ,.troepen" 
aan en vormden een grooten optocht van 
Officieren, Muzikanten en Soldaten, die voor 
den Generaal en Mevrouw Booth defileerden. 

Ook de Officieren, die in verband met 
het internationaai congres voor Kweek
school-Leiders te Londen waren, namen 
aan deze bijzonderheden dee!. 

Nederland. 
In de Hollanasche ,,Strijdkreet" lezen we 

van een merkwaardige samenkomst, die 
werd gehouden in de zaal van Rotterdam I • 
De zaal was stampvol en bij aanvang 
bleek een groep van ongeveer 25 mannen, 
vrouwen en kinderen eener Doopsgezin
de gemeente uit Siberie aanwezig te zijn. 
Daar het onder het huidige bewind vrijwel 
ondoenlijk is, om de jeugd een godsdienstige 
opvoeding te geven en bet bun door bet 
ontnemen van vee en graan onmogelijk werd 
gemaakt, het boerenbedrijf naar behooren 
voort te zetten, zijn zij door buitenland
sche geestverwanten in s1aat gesteld, naar 
Mexico te emigreeren. 

Na een lange reis over Moskou en Riga 
waren zij dan eindelijk te Rotterdam om 
deze week scheep te gaan naar de plaats 
hunner bestemming. 

Zij hadden nog nooit iets van ~et Leger 
des Heils gezien, doch gevoelden z1ch merk
baar op bun gemak. Hun !eider, Ouderling 
Reimer een Evangelist van jarenlange er
varing,' kreeg gelegenheid te spreken. Al 
spoedig bleek, dat deze man geheel ~ezelfde 
opvattingen beeft omtrent verlossing van 
zonde als de Heilssoldaten. Later k a 
zelfs aan het Iicht, dat zijn Broede 
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BANDOE N G. 

De installat ie der Maa tschappelijke 
Se cretaresse. 

Een bezoek van de Kolonel aan ons korps 
is op zichzelf reeds een reden tot vreug de, 
doch nu ook de Hoo.fden der inrichtingen 
van het Vrouwen-Maatschappelijk- Werk op 
Javaaan de samenkomsten zouden deelnemen, 
verhoogde dit de verwachting voor grooten 
zegen op Zondag 11 October j. l. 

De reden tot deze bijzondere samenkomsten 
was de installatie van Stafka piteine Beckley 
als Secretaresse voor genoemden tak van 
arbeid. De Stafkapiteine w as tot voor enkelr. 
weken de Directrice van bet Vrouwen- en 
Kinder-Ziekenhuis in Soerabaya, doch zou 
nu bevestigd worden in haar nieuwe aanstel
ling en hiertoe waren de Hoofden der inrich
tingen voor dit onderdeel van ons werk 
zoo.veel mogelijk naar Bandoeng gekomen. 

De samenkomst des morgens, waarin de 
p)echtigheid plaatsvond, was vol wijding, 
mede door bet inleidend woord van de Terr. 
Kommandante. In teedere bewoordingen 
herdacht de Kolonel, in verband met de nieu
we aanstelling van de Stafkapiteine, den 
arbeid van wijlen Lt.-Kolonel Gugelmann, die 
altljd zulk een groot hart had voor de 
lijdenden, de verwaarloosden . de gevallenen 
en de hulpbehoevenden en met zooveel 
toewijding en liefde enkele jaren de verar.t
woordelijkheid voor dezen tak van arbeid 
hier in Ned.-Jndie gedragen had. 

Daarna zong het kwartet de Stafkapiteine 
een schoon lted toe en droeg de Kolonel 
haar en haar arbeid op in de hoede des 
Heeren. Omringd door vele ,,geiuigen", on
der onze geliefd Legervlag werd zij voor 
haar nieuwe en !llOeilijke taak gewijd. 

Enkele van de Directrices waren nog niet 
gearriveerd, doch die er waren, gaven de 
Stafkapiteine een hartelijk welkom. 

Een harer kende haar reeds 14 jaar als 
Zendings-officier h1er in Nederlandsch-lndie 
en had haar leeren kennenals een Officier, die 
dlcht bij den Heer trachtte te leven en Zijn 
glimlach bet eerst zocht. Voorwaar de beste 
aanbeveling voor een aanstelling als die van 
de Stapkapiteine! Ook in het woord van de 
Stafkapiteine zelf voelden wij het alien: Gods 
eer I Zijn werk ! Zijn Koninkrijk eerst en 
bovenal I 

Velen waren tegenwoordig dien morgen, 
maar niet alleen om deze bijzonderheid bij 
te wonen, doch ook om .. levenswoorden" te 
hooren, dat voelde men in de diepe stilte, 
die heerschte gedurende het laatste gedeelte 
van de samenkomst. Liefelijk was de uitleg
ging van het bijbclwoord, schoon door zijn 
eenvoud, maar bet drong door in het hart 
diep en regelrecht en deed ons onzen eige~ 
,,tuin" bezien. De toespraak van de Kolonel 
eindigdein een gebed, dat wij alien overnamen 
in een lied, door Majoor Palstra geleid. 

Aan de openluchtsamenkomst, onder lei
ding van den Chef-Secretaris, namen al deze 
Officieren deel, terwijl de Directrices van 
ons Meisjeshuis in Semarang en Welte
vreden de troepen waren komen versterken 
en zoo was dan ooze Leidster met haar 
,,gard«:" des avonds wederom op bet plat
form m de Legerzaal om bet Evangelie te 
verkondigen. Verschillende getuigenissen, 
sprekend over den zegcn van verlossing 
voor de .eigen ziel ervaren, en Ele hulp de~ 
Heert:n m het werk voor Zijn Koninkrijk ; 
een hed door enkele Officieren en hartelijke 
samenzang, volgden elkaar op. De weg des 
levens werd op duidelijke, dringende wijze 
n?g eens ~oorgelegd door de Kolonel en 
d~ep ove u1gd van zonde verliet menigeen 
d1en ~_vor bet _Godshuis om, naar wij bid
d~m, z1ch >oed1g door den Heiland te laten 
vmden. 

Nog twe dagen bl even onze gasten: des 
Maa~dags voor intieme besprekingen, den 
arbe1d onder vrouwen en kinderen betref
fende, en een heerlijk uur van neerzitten 
en leeren, hoe ,,priesteressen" te zijn voor 
al. degenen, aan haar zorg toevertrouwd; 
Dmsdag was bestemd voor zaken die beter 
mondeling dan schriftelijk konden behan
deld worden. Den volgenden dag gingen 
alien terug en bleef Stafkapiteine Beckley 
achter, om haar nieuwe taak aan te vatten, 
bemoedigd door de gebeden en zegenwen
schen van haar makkers. 

c. B. 

DE ONZICHTBARE LEIDSMAN. 

(Ben reis-ervaring van Ensigne Lauter). 

,,Helland, leid mij aan Uw hand I" Zoo 
mocht ik wel bidden, toen ik heel alleen 
h~t D .•. gebergte in ging, niet om te ge
n1eten van het natuurschoon en om dat te 
bewonderen, maar om te kollekteeren in 
een dorp, hoog in het gebergte. 

Vrienden van het Leger brachten mij per 
auto naar een theeonderneming, de eerste 
halte op den weg, waar een hartelijke ont
vangst mij wachtte en een goed begin 
gemaakt werd in mijn boekje. 

Vandaar moest ik te voet verder naar K., 
waar ik een paard besteld had. Wel had ik 
er tegenop gezien, zoo geheel alleen de 
~ergen in te trekken, maar ik gevoelde nu: 
1k was niet alleen, de onzichtbare Leider 
mijns levens was bij mij. Bovendien reisde 
~~n troepje Javanen mee, die zeer vriende
h1k voor mij waren. Al heel gauw was ik 
bet met een hunner eens over den huurprijs 
v een ,,mooi paardje" en deze nam mij 

der zijn bijzondere bescherming, droeg 
bagage, enz. 

_In den passangraham moest ik overnachten; 
niemand anders was daar; ik gevoelde mij 

S T R lj D K R E E T 

HOE GE DEN BIJREL KUNT 6EBRUIKEN 
VOOR- UW PERSOONLIJKE NOODEN. 

Zijt ge in droef he id ? 
L ees dan J olzannes I 4. 

Zijt ge teleurgesteld in menschen ? 
Lees dan Psalm 27. 

Hebt ge gezondigd ? 
Lees dan .Psalm 5 T. 

Hebt ge zorgen ? 
Lees dan .!lfatthms 6 : I9-31· 

Zij t ge in gevaar ? 
Lees dan Psalm I39. 

Zijt ge ontmoedigd ? 
L ees dan J esaja 40. 

Wenscht ge vruchten voort te brengen? 
Lees dan J olta!lnes Ii· 

Wordt ge gekweld door twijfel? 
L ees dan J ohannes 7 : I 7. 

Gevoelt ge u eenzaam of bevreesd ? 
L ees dan P salm 23. · 

Zijt ge geneigd uw zegeningen te verge
ten ? 

Lees dan P salm I O.}. 
Wilt ge jezus' gedachte weten omtrent 

een Christen ? 
L ees dan .llfa ttheus 5. 

Schijnt de wereld u grooter toe dan God? 
L ees dan Psalm 90. 

Wilt ge j akobus' oordeel omtrent gods-
. dienst weten ? 

Lees dan /akobus I : I9 - 27. 
Heeft uw geloof een aanmoediging noodig? 

Las da n I:Icbreen I I . 

Gevoelt ge u terneergeslagen? 
Lees da11 Romeinrn 8 :3I-39. 

Hebt ge moed noodig voor uw taak ? 
Lees dan J or;ua I. 

Verlangt ge naar rust en vrede ? 
Lees dan _,}[attltms II : 25-30. 

Wilt ge het geheim van Paulus' geluk 
kennen ? 

Lees da11 Kolosse11sen 3: I 2 - I7. 
Verlaat ge uw huis voor uw werk of 

voor een reis ? 
Lees dan Psalm I2I . 

Moet ge een zeereis maken ? 
Lees dan P salm I 07: 23 - 3I. 

Loopt ge gevaar bitter of kritisch te 
worden ? 

Lees dau 1 K oriutl1e I _j. 
Worden uw gebeden eng of zelfzuchtig? 

.T.ees dan P salm 67. 

ri:;:;:::::;:;::=.~ 
X onder leiding van de Territoriale Kommandante. 

~ Kolonel M. J. van de Werk~n, x x bijgestaan door 

~ x 
den :Chef-Secretaris en Mevrouw Beaumont, 

Sta£- en Divisie-Officieren, Maatschappelijke... en 
:-: Veld-Offideren. 

OPENBARE BIJEENKOMSTEN: 
W eltevreden Zondag 15 November, 

in de Loge ,.De Ster in bet Oosten" 
(Vrijmetselaars weg 1) 

v. m. 9.30 uur Heiligingssamenkomst. 

n. m. 7.-- uur Verlossingssamenkomst. 

Soerabaja Zondag 29 Novembert 

in de Log e ,,0 e V r i ends ch a p" ; 
(Toendjoengan) 

~ 
~ 

v.m. 9.--
n. m. 7.-

uur 

uur 

Heiligingssamenkomst. 

V erlossingssamenkomst. 

Officieren-zangkoor ,......., vele andere bijzonderheden. 

WIJ HOPEN U DAAR TE ZIEN ! 
x 

v --------------------..._..._--....:.--.......,-._,..._.__ Y. ~::x:~::x: ......... ..-...-....-.-~-~~:::i1a 

echter volkomen veilig. Den volgenden dag 
ging · bet verder op dat ,,mooie pa~.rdje", 
dat echter niet zoo mak bleek te z11n. Ik 
kon het niet berijden en wij konden nu 
slechts stapvoets vooruit komen: lk bad er 
niet op gereken<l, dat de re1s zooveel 
)anger zou duren en had dus geen 
brood genoeg mede genomen. lk vert~?uwde 
echter ook hierin op den Heer en HIJ heeft 
liefderijk gezorgd I 

Eindeliik was bet dorp bereikt en nu was 
mijn eerste gang naar een rijken Chinees, 
die verlcden jaar een flink bedrag had ge
geven voor de Zelfverloochenings- aanvrage. 
Maar, o wee I uit de ontvangst begreep ik 
al dat het niet zoo zou worden als den vo
rigen keer. En hierin vergiste ik mij nie~: ,,De 
handel ging zoo slecht", enz. , enz. h11 kon 

ir;EKH. LEGER DES HEILS 

DE SCHEURKALENDER van het 
LEGER DES HEILS voor 1926 is 

NU ~etkrijgbaarl Prijs f 1.25 

PENGHIDOEPAN T 0 EH AN IS A, 
Een Maleisch leesboek over het !even 
van jezus. 52 hoofdstukken; 52 fraaie 

illustrati~n. 

L
Prijs: lngenaald f 1-; gebonden f 1.50 ; 

Linnen band f 2.-

!Jiets._geven ! Ten slotte teekende hij to ch nog 
10, z11 het oo.~ voor e.en veel kleiner bedrag. 

Na nog b1J versch11!ende Chineezen ge
weest te zijn, die alien het slechte voorbeeld 
van den eersten volgden, kwam ik bij den 
\Y."edono. en - o schrik I daar zat de 
n~.ke C:~me~s. en keek Jang niet vriendelijk 
b11 m11n bmnenkomst I De Wedono zelf 
echter was zeer vriendelijk; hij Jiet de 
d~ssa-hoofden, die juist vergaderden, bij 
z1ch komen en verklaarde bun, aan de hand 
van de .kiekjes, die ik had medegenomen, 
den arbe1d van bet Leger. Allen luisterden 
met gespan~~n. c.iandacht en het resultaat 
was, dat z11 .1u1st. het bedrag bij elkaar 
brachten, dat die Chmees mij minder had ge
gegeven. lk .. moest. het hem zeggen: ,,Ziet 
U, toean, m11n God 1s toch machtig I Wat u 

JA VASTRAAT 16 - -B-AN- DOEN_G_. -, 
~~.~~~~~~~~~~ 

BERBAGAI-BAGAI KARANGAN 
oentoek 

Masa. Raja Lahir Toehan Jesoes. 
Male1sc.he Kerstverhalen en liederen. 

Gelllustreerd. Prijs : f 0.25. 
LI EDERBOEKEN. 

Javaaosch liederhoek, juist verschenen 
.. 154 liederen en 104 koren. · 

Pnis f 0.15; gebonden f 1.25. 
Maleisch liederhoek, 134 lie deren 

186 koren . ' 
Prijs f 0.15; gebonden f 125. \I 

l NOVEMBER 

(Vervolg va n pag. 3 kol 3- 4.) 

gemeen te (i n 1860 voortgeko men · · uit de 
Doopsgezinde Kerk) over rooken en drinken 
precies denkt als wij . 

Na een ernstig woord 9ver ,,Oerechtigheid 
verhoogt een volk, maar de zonde is een 
schandvlek der !Jatien", verzocht ' hij zijn le
de_n , eenige verzen uit hun schat van (ook 
b!i ons be ken de) evan geliscl!e liederen te 
zingen . Eerst een Duitsch ; in verband met 
het karakter d·er samenkomst was een echt 
strijdlied gekozen . Het koor kwam overeen 
n~et ons: ,, Wij zullen in der eeuwigheid 
zrngen om den troon". 

Daarop volgde bet Hussische : Jez us neemt 
de zondaars aan"; al spoedig vielen enkele 
makkers bij het koor in en weldra daverde 
het doo£ de zaal: ,,Roept het verblijd aaf! 
alien toe !" 

Na een gebed van Broeder Reimer werd . 
onzen Mennonitischen vrienden spontaan 
het: nDat 's Heeren zegen op u daat I"' 
toegezongen. 

Kolonel Jackson leidde de vorige maand 
een muzikanten-congres te Amsterdam, waar· 
raan 365 muzikanten dee Ina men. Het congres 
werd geopend met een grootsche openlucht
samenkomst in het Vondelpark ; 200 instru
menten verkondigden in dezen schoonen tem
pel der natuur ,Gods lof in harmonieuze 
klanken. 

Des avonds volgde een schitterende uit
vol"ring in het Concertgebouw; een twee
duizend menschen luisterden naar de muzikale 
prestaties van dit korps als een geheel en 
van verscheidene korpsen afzonderlijk. 

Een zeer treffend oogenblik moet bet ge
weest zijn, toen de vereenigde muziekkorpsen 
het indrukwekkende stuk .. Bevorderd tot 
Heerlijkheid" speelden, dat door de groote 
schare met diepen eerbied, staande werd aan
gehoord. 

BRITSCH-INDIE 
Nabij de noordelijke grenzen van h~t 

Noordelijk Territorie van Bri1sch-lndie, 1R 
't gezicht van het machtige Himalaya-ge
bergte, is de Chauterwa-nederzetting gele
gen, welke bewoond wodt ·door een voor
maligen misda6igers-stam, ongeveer 200 in 
getal - de Doms. Deze menschen werden. 
enkele jaren geleden aan het Leger ,,over
handigd" door bet Gouvernement V3;R 
Britsch-lndie, en het reclasseeringswerk is 
zoo welslagend geweest, dat het Gouver
nement besloten heeft, onze bezitting bier 
uit te breiden. Men is bezig aan den bouw 
van nog een bungalow, om meer Europee
sche Officieren te herbergen, en in de 
naaste toekomst zullen nog tweehonderd 
Doms onder de hoede van bet Leger ge
plaatst worden. 

Er wordt onderricht gegeven in weven 
en ook in landbouw; op deze wijze werden 
den kolonisten middelen verscbaft om een 
eerlijk bestaan te leiden, zoodat ze · niet 
!anger hun rijkere en aan de wet gehoor
zame landgenooten terroriseerden door 
rampokpartijen (rooftochten door gewapende 
benden), waardoor ze moeilijkheden ver
oorzaakten en heel wat onkosten voor het 
noodige politie-toezicht. 

mij minder hebt gegeven, geeft Hij mij nu 
door deze dessahoofden". Hij vertelde hierop 
aan den Wedono, hoe hij niet zooveel had 
kunnen geven als het vorige jaar, ,,maar", 
hoorde ik hem zeggen, ,,bet volgend jaar 
zal ik de ,,njonjah" weer meer geven". 

Toen ik meende klaar te zijn in het dorp~ 
wees een jongen mij nog een Chineeschen 
toko in een kleine straat, waar ik nog niet 
was geweest. Bij mijn binnenkomst zag ik 
wel dadelijk, dat bier geen rijke woonde; 
toch gaf hij mij een kleinigheid en, daar 
hijzelf aan den maaltijd was, noodigde hij 
mij uit, mede te eten. Gaarne nam ik deze 
uitnoodiging aan, want ik zou weer 3 uur 
door de warme zon terug moeten op mijn 
,,moole paardje". Dus liet ik mij het bordje 
rijst met het stukje vleesch heerlijk smaken 
en, dankbaar voor de vriendelijkheid van 
dezen armen man en de liefde van mijn 
rijken hemelschen Vader, aanvaardde ik den 
tJrugtocht. De Heer zou echter nog verder 
voor mij zorgen . 

Nog een paar eenzaam wonende Euro
peanen opgezocht, met wie ik bad en iets 
las uit mijn Testamenlje. Daarna weer 
verder naar de passangraham. Daar aange
komen, ontmoette ik den mandoer, knoopte 
een gesprek met hem aan en gaf hem twee 
Evangelien. ,,De njonjah moet toch vanavond 
iets eten", meende hij. ..lk heb zelt-ver
bouwde aardappelen en groenten; vleesch 
is er ook nog we! en U behoeft er niets 
voor te betalen." Zoo kreeg ik dien avond 
een heel dine en terwijl ik hiervan genoot, 
zat de oude mandoer bij het schijnsel yan 
mijn lamp te lezen in de Evangelicn, die ik 
hem had gegeven. 

Den .volgenden morgen liep ik op mijn 
wandel!ng naar K. een jonge vrouw achter
op, 16 1aar en reeds getrouwd. Zij droeg den 
schoonen naam ,,Mariati" - nd van 
hart" ..- wat ze ook we! bleek n. Vrien-
delijk droeg .ze mijn tasch to en bal:t-
belde onderw~jl heel gezelll was de 
dochter van den mandoer brek aan 
beter gaf ik haar een zakdo als herin-
nering, dat zij, naar ik later 1 rde, vol 
trots daarboven heeft laten zlen 

Zoo. was die tocht, waartegen 1k zoo had 
opgez1en, vol van bewijzen van de zorgende 
liefd.e Gods en, Halleluja I mijn doeJwi-t wa 
bere1kt . 
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