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enduizenden menschen hebben bij het begin van ieder nieuw jaar een 
gevL>el, alsof zij aan een nieuwe bladzij Je van een · boek beginnen. 
Zij koesteren heel wat goede voornemens, beslu1ten. het goede te 
duen en, zooals zij het zelf noernen, zij beginnen opnieuw en met 
frisschen moed. 

uaL <111t:s is in zeker op-
zicht zeer aanbevelenswaar
dig, maar, helaas I de er'va
ringen van de _meeste men
schen - en zeker die van 
ieder oprecht Christen -
hebben hun geleerd, dat het 
n1et . voldoende is en ook op 
den duur heel weinig geeft. 
l.... Het bloat beeirinen aan een 
n(euwe bladzijde, zonder 
meer, zal kart na het begin 
van den nieuwen jaarkring 
ten gevolge hebben, dat men 
de ervaring opdoet, waarvan 
Paulus schrijft in het 19Lle 
vers uit het zevende hoofd
stuk van den brief aan de 
Romeinen; "Want het goede, 
dat ik wll , doe ik niet, maar 
bet kwade, dat ik niet wit, 
dat doe ik". 

Dat wij ons bij den aan~ ' 
vang van het nieu we jaar op 
de go!ven van de zee bc
geven, bezield met heel veel 
goede voornemens en het 
plan, ons scheepje regelrecht 
op het einddoel te · doen 
aanhouden, datgene te ont
gaan, wat in het verleden 
zonde en droefheid ten ge
volge heeft gehad, is op zich
zelf heel verkie&elijk. Maar 
weten wij, hoe ruw de zee 
zal zljn, die we gedurende 
dit jaar zullen moeten be
varen ?~ 

Die zee is "niet voor ons 
in kaart gebracht I Zij is 
waarschijnlijk zeer gevaar-· 
lijk, met verrader lijke stroo
men, verborgen zandbanken 
of rotsachtige kusten, waarop 
vele welmeenende, maar 
schromelijk misleide reizigers 
schipbreul' hebben g~leden 
voor den tijd en - o, vreese
lijke gedachte - voor de 
eeuwigheid. 

We kunnen ook zonder 
terughouding zeggen, dat 
deze zee bezaaid is met aller
gevaarlijkste mijnen, want 
de vijand van 's menschen 
ziel heeft zijn mijnenleggers 
uitgezonden, en dezen hebben 
op den weg, dien hij ver
wacht, dat ge gaan zult, 
steelsgewijze hun dood- en 
verderf aanbrengende mijnen 
laten vallen in de hoop, dat gij op een er_:van zult stooten en ten onder gaan -
voor eeuwig. 

In het verleden is menig mooi vaartuig met kostbaren last aan board trotsch 
de haven uitgezeild. Geestdrifti~ werden de vertrekkenden toegejuicht; d~ opwek
kende tonen van muziek werden vernomen en er werd met zakdoeken en hoeden 
gewuifd. Maar het schip bereikte nooi~. zij 1 bestemming. - Een vreeselijke ontplof
fing werd gehoord, men wa5 op een m11n gevaren I Of wet, een razende storm wind of 
een verraderlijke st room bracht het sch~p ui~ den koers, slingerde het op de rotsen 
langs de gevaarlijke kusten en in de du1stern1s van den nacht ging het eens zoo 
statige schip verpletterd naar de diepte - verloren ! De lading was verloren en te 
midden van het donderend golfgeraas en het gel<;>ei van den orkaan vernam men 
bet gekerm van vrouwen en kinderen of de lu1de hulpkreten van verdrinkende 
mannen. Verloren ! Verloren I 

Hebben wij alien op den langen weg, dien wij tot hiertoe kwamen, niet telkens 
en tel kens weer jonge menschen van wal zien steken, die - evenals de schepen, 
waarov.~r ":.e juist spraken - in ieder opzicht uits,tekend waren toegerust? Zij waren 
klaarblqkelt]k. van al het noodige voorzien. Alles, wat de moderne tijd den jongen 
menschen !<an verschaffen, bezaten zij. Het liet zich dan ook aanzien, dat zij een 
voorspoedige levensreis zouden hebben. Hun familie moedigde hen aan en wenschte 
hun alle goerls; de zon bescheen hen en over het algemeen nam men aan, dat zij 
:iee kozen onder de meest gunstige voorwaarden. 

'OJP-c ~ 
Helaas I sommigen onzer - zoo niet alien - hebben van die wrakken gezien, 

heoui:n in enkele gevallen ons dee! gedaan om te redden, wat er nog te redden 
was. Maar in andere gevallen zijn rampzalige overblijfselen van het eens zoo 
trotsche vaartuig verstrooid blijven liggt:n op de ver, ver-afgelegen stranden 
-- ver van huis - in den vreemde. En niemand vroeg er naar of deed er aan-

anderen uit gedachteloosheid, 
gang ! verlies ! I Dood ! 11 

spraak op gelden. Zij lagen 
daar - verloren I 

Zij h ~ob en er n iet over 
gedacht, den vetkeerden weg 
te nemen en droomden nim
mer, dat zij schipbreuk zouden 
lijden. Z11 hadden he · besluit 
genornen, het goede te doen, 
en wilden hun le'lensscheepje 
met groote zorg en behen
digheid besturen, maar zij 
waren niet bekend met de 
gevaren van de zee. Zij wisten 
niets van den boozen en slu
wen toeleg van den duivel. 
Daardoor geraakten sommigen 

1 in den stroorn van oogeloof, 
van het spoor der gerechtig
heid af; zij verloren hun ge
bedsleven en strandden op de 
woeste kust en geen enkele 
hoop, noch voor d~ze noch 
voor de toekomende wereld, 
re:;tte hun. 

\Veer an~e:cn - l!chizin
nige, knappe jonge mannen 
- schenen te denken, dat 
zicb op hun weg niets anders 
dan kabbelende golfjes, hel
dere luchten en gunstige 
winden zouden voordoen; 
zij zongen en dronken met 
hun vrienden, ofschoon zij 
gewaarschuwd werden voor 
de rots van dronkenschap, 
die juist voor hun boeg zich 
verhief. Zij meenden het ech:er 
beter te weten en gingen 
eigenzinr ig hun weg, ondanks 
alle waarschuwingen; zij 
stootten op die rots en gingen 
ten onder. Lichamelijk, zede
Jijk en geestelijk waren zij 
wrakken geworden. We heb
ben ze gezien op de straten, 
we hebben met hen gebeden 
in de toevluchten van het 
Leger des Heils en hebben ze 
ook te rusten gelegd in hun 
dronkaardsgraf, terwijl ons de 
tr an en in de oogen werden 
.geperst bij de gedachte aan 
hun !even en den toe~tand, 
waarin hun ziel waarschijnlijk 
verkeerde. 

Voorwaar, er zijn heel wat 
rotsen, zichtbare en onzicht· 
bare, waarop de menschen 
hun booten te pletter !aten 
loopen ; sommigen van ben 
doen dit uit roekeloosheid, 

maar voor alien is het gevolg hetzelfde: Ond.er-

De teekenaar van onze voorplaat doet daarop verkeerde gewoonten uitkomen als 
een rots, die zich hoog boven de wateren der ue verheft en waarop men kan botsen. 
Onreinheid is een andere rots, door hem aangeduid, en vanwaar dood en verdt:rf ons 
aangrijnzen, maar er zijn nog heel wat andere rotsen op de teekening te zien, 
waarvan hij de namen niet heeft genoemd; en dat is maar goed ook, want anders 
zouden er wel enkelen kunnen zijn, die zich voorstelden, dat de genoemde euvels 
de eenige gevaren zijn, die gemeden moeten warden bij het bevaren van 
de levenszee. Jedere overtreding is zonde en iedere zonde brengt den dood met 
zich. 

De eeuwige dood en ondergang zijn niet de eenige gevolgen der zonde. Menige 
zonde brengt den dood aan lichaam, ziel en geest in rlit leven. Voor degenen, die 
veilig en wel de tocht over de zee, die in het jaar 1926 voor hen ligt, willen doen, 
is iets meer noodig dan enkel maa~ een begin m~l<en .. Zij moeten eerst _van schip 
veranderen; zij moeten het scheepJe van hun e1gen-1k verlaten, want m onszelf 
kunnen wij niets doen. Wij moeten het plan, dat God met ons heeft, aanvaarden. 
Hij bedoelt onze verlossing. ~ij moeten door het geloof .?~ de boot, waarvan 
Jezus Christus de Bestuurder is, overstappen. Dan kunt g11 m gehoorz.aamheid 
'aan Zijn hevel - dus onder Ziin leiding - het ruime sop kiezen in 1926, in het 
vertrouwen dat Hij u veilig zal leiden. 
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ZIJ HANDEL T NIET ONGE
SCHIKTELl.JK. 

I Korintlte IJ : 5. 

Wat zou toch hiermede bedoeld wor
den : ,,De I i e f d e handelt niet on g e
s c h i kt e I ij k"? Zou inderdaad on be
s ch a a f d he id, onbe"leefdheid 
er mede gemeend zijn? Na de betee
kenis van het woord in andere vertalingen 
van den Bijbel nagevorscht te hebben, 
komen we tot de conclusie, dat dit 
werk ~lijk zoo is, en bij eenig nadenken 
moe~?n we erkennen, dat deze verma
nin <l/,\iet overbodig of onnoodig is, maar 

--•=·"" wij, als kinderen en dienaars van 
od, ook in onzen omgang met elkander, 

in ons gedrag en optreden deze liefde 
moeten toonen, de liefde, die niet onge
schiktelijk handelt, die den naaste niet 
kwetst. 

* * * 
Weliswaar is de opinie heerschend, 

dat beleefjheid en beschaving thuis 
behooren bij de wereld en dat men als 
Christen niets te maken heeft met de 
uitwendige vormen van wellevendhe1d, 
echter is dit een groote vergi~sing I I-I ij 
toont, den geest van het C'1ristendom 
niet begrepen te hebben,diemeent, 
dat hij daardoor de vrijheid heeft, zich , 
zoo onbeleefd en onhetamelijk te gedra
gen, als hij wit. De Bijbel geeft ons voor
beelden genoeg van eerbied en achting, 
aan den dag gelegd voor elkander. 

Onze Meester Zelf ! Ja, H ij was he t 
v o o r b e e I d b ij u i t n e m e n d h e i d 
van de ,,liefde, die niet ongeschiktelijk 
handelt" I Hoe tact vol, hoe beleefd was 
H ij immer in zijn optreden I Welk een 
waardigheid kenteekende al Z ij n doen 
en laten I Ware H1j barsch en ruw van 

manieren geweest, zouden dan d e 
kinder tj es zich wel tot Hem aange
trokken gevoeld hebben? Ware Hij minder 
teer, minder fijngevoelend geweest, zou
den zich de v r o u wen op haar gemak 
hebben gevoeld in Zijn nabiiheid 7 Zou 
d e z on dares (Lukas 7 : 37) het 
gewaagd hebben, tot Hem te naderen, Zijn 
voeten met haar tranen te besproe1en 
en te kussen 7 En d e arm en en 
b e h o e ft i g e n - had jen zij den Heer 
durven lastig vallen, in het gedrang, in 
de drukte, als zij niet zeker wartn ge
weest van Zijn onuitputtelijk geduld, Zijn 
nooit te kort schietende vriendelijkheid 
en voorkomendheid ? 

* * * 
Oat H ij Z e l f g e v o e I i g was voor 

de beleefdheid en de achting, die Hem 
toekwamen, zien wij duideliik in Zijn 
gesprek met den Farizeer Simon, toen 
Hij hem zeide, met het oog op de arme 
vrouw, welke Hij daar ontmoet had: 
,,lk ben in Uw huis gekomen; water 
hebt gij n i et tot Mijne voeten gegeven; 
maar deze heeft Mijne voeten met tranen 
nat gemaakt en met het haar van haar 
hoofd afgedroogd. Gij hebt Mij gee n 
k us gegeven, maar deze heeft niet 
afgelaten, Mijne voeten te kussen. Met 
o I i e hebt gij Miin hoofd n i e t gezalfd" 
(Lukas 7 : 44 - 46). 

Deze gebruikelijke vormen van beleefd
heid tegenover gasten heeft Simon ach
terwege gelaten - de HEiland echter wist 
precies, wat Hem toekwam als gast des 
huizes. Ook liet Hij deze nalatigheid niet 
on berispt voorbijgaan I 

* * * ]a, en de ware volgeling van Chris-
tus zal ook weten, dat v an he m 
in z on de r he id verwacht wordt, dat 

hij - ten alien tijde en onder alle om
standigheden - zich beleefd en beschaafd 
zal gedragen. Niet met de beleefdheid 
en hoffelijkheid der wereld, die zoo 
dikwijls in niets anders bestaat dan in 
ledige vleierij en holle complimentjes -
niet met een bloote nabootsing van enkele 
uiterlijke vormen, die aan verwaand
heid doen denken - maar met de w are 
bes ch a a f d he id, die de uitdrukking 
is van een hart, vervuld met o pre ch t e 
liefde en vriendelijkheid, die 
zoo weldadig aandoet en iemand op zijn 
gemak doet zijn; deze echte beschaving, 
die den eenvoudigste onder ons een 
zeker stempel verleent, dat hun gezelschap 
begeerlijk en aangenaam maakt, bij hoog 
en laag ! Een beschaving, die zich ken
merkt door een zekere bes ch e i den -
he id van manieren en optreden, die 
graag en zonder naijver den ander de 
achting bewijst, die hem toekomt, die 
het een genoegen acht, dtn ander zijn 
stoel, zijn plaats aan te bieden, een hulp
vaardigheid en vriend<!liJkheid, waar 
altijd op te rekeneu vatt. 

* * * 
Neen, neen, de I i e f d e handelt n i et 

ongeschiktelijl<, en terVvijl men bij een 
ander alle mogelijke vergrijpen tegen den 
goeden toon over het hoofd zal z1en met 
een luchtig: ,,Och, hij weet nu eer maal 
nier beter!" .... van een Christen 
verwacht men onwillekeurig wat anders. 
De were I d vooral I 0, z ij weet zoo 
goed, hoe wij ons behooren te gedragen; 
zij weet, wat ons past of niet past I .,Ja, 
ziet u", ze1de eens een dame tegen een 
mij1er makkers, .,het is al erg genoeg, dat 
deze vergiss ng heeft plaats gehad, maar 
dat men niet eens de moeitedeej om ons 
een verklaring te geven en excuses te 
maken, dat, ja dat had ik van e .n H e i Is
s o Id a at niet vtrwacht !"...... De 
gebeurde vergissing betrof het nachtlogies, 
bij deze dame aangevraagd door een 
ma~ ker- Hetlssoldaat, die ech1er nooit ver
scheen - d >or een of ander misverstand 
- maar die- niet uit kwaadwilligheid, 
o neen, - alleen uit n a I at i g he id 
verzuimd had d<! zaak uit te legl!en en 
zijn ver0ntschuldiging aan te bieden. 

Het is in zulke ding n. in de kleinig
heden van het !even, dat het er op aan
k()mt om niet ongesch1ktelijk, onbehoor
Jijk te handelen - 'tis in het dagelijksch 

DE OPENING VAN HET NIEl_:WE 
MEISJESHUIS TE -WELTEVREJlEN. 

Op het ruime voorerf, ter zijde van den 
grooten, mooien tuin voor het 11ieuwe 
Meisjeshuis hadden op Donderdag 17 No
vember de genoodigden fen plaa1sje gevon
den in de schaduw van eenige groote, statige 
boomen. Onder hen waren mede tegen
woordig de Burgemeester van Weltevreden, 
de HoogEdel.A chtbare Heer Meyroos, die de 
openingsplechtigheid presideerde; Mevrouw 
Meyroos, die het Tehuis officieel zou 
openen; de Zendingsconsul, de Heer Crom
melin; en een vertegen woordiger van het 
lndo-Europeesch Verbond Ook een vijftig
tal Officieren, in Weltevreden samengekomen 
voor het congres, waren aanwezig. Een 
vriendelijk zonnetje verllchtte en ...... . 
verwarmde het geheel, terwiil een enkel 
ondeu !!end straal tje zich een weg zocht door 
de bladeren van het omringend geboomte. 
Nu en dan ,·erhieven de vogels hun 
stemmetjes tot lof en pdjs van den grooten 
Schepper, Die eenmaal met Goddelijke ma
jesteit het al in het ac..nzijn riep en sedert met 
teedere Vaderliefde ook zelfs de geringste 
Zijner schepsel~n omringt. Weldra stemcien 
ook de awwezigen tezamen in een Joflied 
ter Zijner eere en het klonk in schoor e 
harmonie met dcze vredige omgeving: ,,God 
is goed !" Lt.-Kolonel Dr. Wille bracht in 
het gebed den Hemelschen Vadn dank voor 
al Zijn liefdeb ij'<en, meer in 't bijzonder 
daarvoor, dat Hij het mogelijk had ge
maakt, dit nieuwe gebouw te openen. 

Na een korte inleiding nam de Burge
meester het woord ., Waar twee of drie 
vergaderd zijn in Mijnen naam, daar ben 
Ik in het midden v1.n hen'', aldus begon 
spreker met de gedachte, die zich reeds 
dadelijk bij he• begin van dit samenzijn 
aan Z.H E.A. had opgedrongen, en waar
d•>or hij de aan·.vezigen niet anders kon 
aanspreken dan met .,Zusters en Breeders". 
Niet, omdat Z H E.A. het in ieder opzicht 
eens is met de Heilssoldaten, maar omdat 
er bij veel verschil toch deze groo1e overeen
kom~t bestaat: het geloof, dat God, Wiens 
gansche wezen liefde ademt, het lot dezer 
wereld in handen heeft, en de beste wijze om 
Hem te dienen is: werkzaam te zijn in het 
belang van de armen en behoeftigen en 
hen te dienen Daa1 na wijdde spreker in 
hartelijke, sympattiieke bewoordingrn uit 
over den arbeid van het Leger, des Heils, 
een arbeid, die ten doe! heeft, in naam van 
bet hoogere, van den Hoogste, het lagere 

oo te heffen; door middel van zijn geeste
lijken arbeid den maaischappelijken toestand 
van den mensch te verbeteren en om 
wederkeerig door het maatschappelijk Werk 
iets te doen voor zijn geestelijk wel
zijn. Spreker deed dan ook een beroep 
op alle aanwezigen, om het Leger bij 
dat streven _zooveel mogelijk te steunen 
en gaf het verl11ngen te kennen, dat 
door middel van de pers ook anderen 
hiertoe zullen worden opgewekt. Zelfs van 
een zuiver materialistisch standpunt, voor 
hen, die niet sympathiseeren met het gees
telijk werk acht z. H. E. A. het Leger dien 
steun waardig door den invloed, die van 
deze inrichting uitgaat op de maatschappij. 
Het kleinste bedrag, dat nu wordt bes teed om 
het kwade te voorkomen of in zijn aanvang 
te stuiten, behoeft later niet dubbel te worden 
uitgegevt:n aan in richtingen, die het kwaad 

moeten genezen, zoodat al, wat nu wordt 
gegeven, wordt verdubbeld - volgens spre
ker zel fs ver-1 iendubheld - "oor de toekomst 

Er aan herinnerend, dat het oude huis op 
Goenoeng Sahari te klein bleek, waarom de 
inrichti1 g in een grooter gebouw moest 
worden ondergebracht, !'prak Z H t::. A de 
hoop uit, dat ook dit huis spoed1g te klein 
mocht ziin, waardoor c'an zou zijn aange
toond, in welk een dringende behoefte deze 
inrich•ii1g voorziet, en waarmede het bui-
1engewoon goede, nu'tige werk, dat op 
dit gebied door het Leger verricht wordt, 
bewezen zou zijn. 

Met een wensch voor den bloei en voor
ui•gang van den Legercirbeid besloot spreker 
zijn zeer waardeerende rede. 

Oprechte, blii de dankbaarheid sprak uit 
de woorden, waarmede de Kolonel zich 
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verkeer met z'n vrienden, buren en 
makkers - en dat in de woordenkeuze 
evengoed als in het optreden - dat deze 
openbaring der liefde moet betracht 
word en. 

Leer het uw kinderen gerust. vriende
lijk en beleefd te zijn tegen hun minde
ren evengoed als tegen hun meerderen. 
Help hen goede gewoonten aankweeken, 
leer hun bij het middagmaal niet slechts 
voor zichzelf te zorgen, maar een oog te 
hebben voor de behoeften van anderen ! 
Laat uw jon£?;ens hun moeder met 
rid d er I ij k h e i d bejegenen - dat is 
immers een a a n g e bore n hoedanig
heid van den man 7 Leer het hun in de 
dagen h:.inner jeugd en zij zullen er niet 
van afwijken, als zij ouder gewurden zijn. 

Oat de meisjes zich hierin oak mogen 
oefenen, behoef ik er zeker niet bij te 
voegen I 

* * 
* 

Zet een wacht voor uw lippen, mijn 
waarde zuster en breeder, in de samen
komst zoowel als er bu it en t Herinner 
u, hoe storend en hinderlijk dat halfluide 
gepraat onder elkander is, terwiil de 
spreker zijn best doet, om het publiek te 
boeien. 

Is dat niet "ongeschiktelijk handelen"? 
En ~evoelen wij niet alien, dat, zoodra 
de ,,ltefde" ons hart vervult wij als van 
zelf de belangen van and ere n begin
nen te Qehartigen boven de onze? ]a, 
als de lief de be zit van OAS heeft 
genomen, doen we zulke dingen niet meer 
want - "de liefde handelt niet ongeschik~ 
telijk" I 

0, wat een behoefte hebben wij toch 
alien aan deze liefde, die Paulus in rlit 
hoofdstuk zo0 hferliik be~chriift I Een 
liefde, die wij niet bezingen en bewon
deren a Ileen in a bstracten vorm maar 
een lief de, die zoo echt pr act;~ ch is 
en van pas komt in het gewone, alfe
daagsche !even ! Wat zou toch ons 
le 1en onderling veel Jiefliiker en aanf!e
namer zijn, indien wii meerdere pfaats 
inruimden daaraan ! En hneveel meer 
e ere zouden wij onzen Meester toe
brengen ! 

,, O. dat ik. zulk. een lie.fde; IIeer, bezat !" 

in <lntwoord op de rede van den 
Burgemecster tot de vergaderden richtte; 
dank aan Z. H E. A. voor diens warme be
langstelling in en zijn groo1e waardeeiing 
voor het werk van 0'.17e Organisatie. wederom 
betoond do.or .diens i.Jereidwilligheid, om 
deze plech11ghe1d te presideeren en ook 
zoo duidelijk waar te nemen in' de door 
Z. H E A gehouden toesrraak, 

Dank ook brncht onze Leidster a;in de in
g-ezetenen van Weltevreden, die ter plaatse 
den Lt:gerarbeid s1eunen, maar bovenal dank 
aan den . Heer voor Zijn milden zegen op 
onze pogingen. In treffende woorden wees 
de !<olonel yervolgens op de biizonder ge
sch1kte l1gg1ng van het Tehuis. afgezonderd 
van het drukke, woeli1rn stadsleven in f'en 
rustige, stille omgeving, temidden eener 
schoone natuur - rust en stifle, zoo nood
z~1'elii k en onontbeerlijk voor het werk. in 
dit Tehuis verricht- en illustreerde met 
enkele voorbeelden dien arbeid, die niet 
uitsluitfnd een gene7en, ma;ir veefal een 
voorkomen. soms zeffs een beschermen be
doelt. In korte trekkrn schetste de l<olonel 
de geschiedenis van deze afdeeling en wees 
op de we1.1!'chelijkheid van een afzondPrlijk 
Moed~rhu1s. ~~arvoor het naastfiggend, on
g~bru1kt pav1J1oen zoozeer geschikt zou 
z11n, maar waarvan de hool!e kosten boven 
de draagkracht van het Leger gaan. 

De Secretaresse voor het Maatschappelijk 
Werk, Stafkapiteine Reckley. iraf daarna 
eer.ige cijfers in verband met het finantieeJ 
beheer dezer inrichting. 

Uit de woorden, gesproken door Ensi1rne 
Both, de Oirectrice van dit Tehuis, straalde 
ons de liefde tegen. waarme<le de Ensigne 
en ook de andere Officieren haar taak ver
richtrn. Treffend deed zii het ons begrijren 
ho,. zij het huis voor haar, die er hinnei: 
komen. tot een wa;ir .. Tehuis" trachten te 
ma ken, en hoe diP lief de en haar r efoof in 
het goede, dat in ieder menschenhart is l!e
bleven, onder den zegen c'es Heeren hun 
wPrk doen. 

T'e Zendingscon!'ul sloot hierop dit samen
zijn met dankgebed. 

Nadat de meisjes de aanwezigen met een 
lied hadden verrast, ont~loot Mevrouw 
Meyroos op verzoek van de Kofonel het 
huis, dat d iarop door de bewoonsters offi
ciCel in gebruik werd genomen. Van de 
gelegenheid tot bezichtigi11g werd een ruim 
gebruik gemaakt. De voorbere:dingen tot 
deze plech1igheid waren vele gewrest. maar 
de Zuster-Officieren mochten nu ook de vol
doeninl! smaken. dat het geh.ouw zoowel als 
de inrichting ervan doelmatig en keurig in 
orde werden bevondcn. 

Weka. 
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NOOTJES VAN DEN CHEF~ 
SECRET ARIS. 

Bandoeng, 14 December l 925. 

De Territoriale Kommandante. 
M.et" belangstelling zullen de rapporten 

over de .congressen te Weltevreden en 
Soerabaja gelezen worden, De samenkom-

. sten, hieraan verbonden, waren tijden van 
bijzonderen zegen en onze Leidster werd 
merkbaar door God ondersteun d, zoodat zij 
in staat was. het zware programma geheel 
af te wencen. 

Belangrijke zaken hebben gedurende het 
eerste deel van December op het Hoofd
kwartier alle aandacht geeischt; daar de 
laatste weken van het jaar altijd zeer druk 
zijn . 

De Chef-Secretaris. 
Wat een onbeduidend kwetsuur scheen 

te zijn, ontwil·kelde zich tot een vlij ernstige 
complicatie, die mij verplichtte, een maand 
lang thuis te blijven; de Iaatste veertien 
dagen heb ik echter eenige zaken thuis 
kunnen behandelen. 

Het was mii een groote teleurstelling, de 
congressamenkomsten niet te kunnen bij
wonep; de sympafhie en de gebeden der 
makkers waren mij echter een bemoediging. 

Zes en dertig jaar Officier, 
In het laatst van :r>ecember, 36 jaar ge

leden, ontving ik mijn eerste aanstPlling 
als Lui tenant va:i de ,,Hammersmith"-Kweek
school te Landen. Terugziende op de 20 
jaar, besteed in het vaderland, en de 16 
jaren van ct:enst in het Oosten, heb ik als 
motto voor 1926 gek-0zen: ,,Eben-Haezer"· 

Een woord ·van dank l 
Den vJienden en. beheerders der hotels te 

Wtltevreden en Soerabaja. die onzt n Offi
cieren gedurende de J.,afste congressen 
gastvrijheid verleenden, zijn wij veel dank 
verschuldigd, evenals het bestut..r van de 
Loge in genoemde plaatsen, dat zoo vrien
delijk de zaal ter 'beschikkin~ stelde voor de 
samenkomsten. Wij waardeeren ten zeerste 
deze bewijzen van belangstelling en vriend
scbap. die zooveel hebben bijgedragen tot het 
welslagen van de samenkoms1en. 

Ook den velen vrienden, die in het afge
loopen jaar in wijden kring bij verscbillende 
gelegenheden onzen collectanten vriendelijk
heid bewezen, onzeo dank I 

Uitzending van de vrouwelijke Kadetten. 
Overeen ko ms1 ig de bes taande plannen zou

den de vrouwelijke Kadetten van de K week· 
school te Kantewoe, Celebes, <1en tide~ 
December I. I. door Stafkapitein Woodward 
warden uitgezonden. 

Nieuwe Officieren uit Holland. 
Het spijt ons te moeten melden, dat wij 

onze versterkingen uit Nederlar d niet eerder 
dan begin Feb1uari zullen kunnen verwach
ten. Er wacht hun echter dan een niet min
der hartelijk welkom. 

Deelneming. 
Cr.ze lieve m;ikkers, Kommandant Veeren

huis van Kalawara <::n Ensigne Veerenhuis 
in t'andoeng, ontvi11gen het treurig bericht, 
joist voor de KerstdCJgen, van het overlijden 
van hun oudsten broer in Almelo - Holland. 

Wij detlen in hun rtroefh P. id en willen 
hen gedenken in onze gebed n. 

Zakkalender voor militairen. 
Een heel handig zakalmanakje van 32 

bladtijden groot, dat nuttige informa'ies 
bevat en eenigen goeden raad, wordt door 
bet Leger des Heils aan onze vrienden van 
de Land- en Zeemacbt aangeboden. 

Wie hunner er nog geen ontvangen beeft, 
kan zich wenden tot de Officieren in bevel 
van het Militair-Tehuis of tot het Hoofd
kwartier. 

lndo-Europeesch Verbond. 
Van den Presidert van I-et J.E. V. werd 

de verrassende mededeeling ontvangen, dat 
maandcliiks een contributie van f 50.- zal 
worden bijgedragen voor de uitbreiding v1n 
bet Meisieshuis te Weltevreden met een 
Moederhuis. 

Anonieme geefsters. 
In de brievenbus van het Hoofdkwartier 

.werd een enveloppe gevo.~~en, inhoudende 
f 5.- met de korte aanw11zmg: "Van twee 
zusjes, uit dankbaarheid, dat haar Moeder 
weer beter is". 

Nieuwjaars-groeten. 
De tijd vliegt - nng eens warden w~ er 

aan herinnerc\ dat weer een jaar voorbIJ is 
gegaan en een nieuw jaar is begonnen. 

,, To every man there openeth 
A high way and a low, 
And every man decideth 
The way his soul shall go." 

(Voor ieder opent zich een verheven en 
een !age baan; en iedereen brpaalt zelf den 
weg, waarop .lijn voet gaan zal.) 

Hartelijk wenschen wij onzen lezers een 
goed, nieuw jaar I 

INTERNATIONAAL LEGERr>.IEUWS. 

De Generaal hoopte in de afgeloopen 
maand een bezoek te brengen aan het vaste· 
land van Europa, dat in de eerste plaats het 
Dui1scbe Territorie zou gelden. In 8erlijn zal 
de Generaal samenkomsten houden voor 
alle Officieren; den volgenden dag zullen 
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<!&p bet JLicbtenbe ~ab 
De mijlpaal ! Oudejaarsavond ! Door z. g. "vreugdeschoten", een hinderlijk, 

onophoudelijk knallen van vuurwerk den ganschen nacht door, wil de wereld het 
kenbaar maken. dat het nieuwe jaar begint. Is zij dan blij? En zoo vol goeden 
moed voor de toekomst? Verre van dat. Het is een over de diepste gevoelens 
heen !even. 

Waarom doet men toch zoo onnatuurlijk? In de ernstige stonden van het !even 
heeft de menschenziel zoo'n dringende behoefte aan iets hoogers, ja, aan God Zelf. 

lk herinner mij een Oudejaarsavond in het drukke, jagende Amsterdam . Boven 
op den Westertoren, die in den donkeren nacht alleen op den trans verlicht was, 
werden koralen gespeeld, bazuinen klonken. Het was zwart van menschen tot ver 
op alle grachten in de omgeving. Hoe plechtig, hoe heilig vielen die tonen op de 
stille duizenden I Men kende de woorden. Soms hoorde men zacht meezingen: 

en dat machtige : 

- .. Uren, dagen, maanden, jaren 
Vlieden als een schaduw heen !" -

- .. Een vaste burg is onze God, 
Ben toevlucht voor de Zijnen" -

De ziel van het volk sprak in dit Juisteren, in dat stille-zijn·. Daar was rust in 
dat heerlijk geloof en verkwikt ging men huiswaarts, welgtmoed langs den rnijlpaal. 1 

* * * Ook in vele gezinnen was die wijding van heilige stonden. Hoe herinner ik mij 
mijn lieve moeder, reeds vroeg weduwe, hoe zij haar kir deren om zich verzamelde 
en na het zingen van den Oudejaarsavond-zang knielend in .een hartelijk gebed 
alien in Gods hoede overgaf. Gelukkige kinderen waren we met zulk een moede1 ! 

0, lieve Christenouders, schaamt U toch het dierbaar geloof in Hem niet, rnaar 
geeft het Uwen kinderen mee op den levensweg ! 

* * ,,. 
,, Hoe- ver is het ?'' vraagt men, als men een on be ken den weg rnoet afleggen . 

Op deze vraag bliift hier het antwoord schul t1ig. ,,Hoeveel · miilf'n ?'' Onbekend. 
"Hoe is de weg ?" Onbekend. ,, Wanneer zal ik aankomen ?'' Onbekerd. Laat ons 
maar Jiever vragen: "Wie gaat er mee? Kent miin Gids den we12? Waar zal ik 
aankomen ?" Komt, laat ons samen gaan op het lichtende pad. Oat is Gods heerlijk 
plan voor den levensweg van Ziin kinderen, een pad, waarop lirht ~chiint. waar 
't nooit, neen nooit duister is. Waar is die weg? . Zoo iemand Mij volgt, die 
zal in de duisternis niet wandelen, maar ht:t licht des !evens ht:bben," zegt 
Christ us.- · 

Nooit duister I Neen, nooit op dien weg, waar Hii-Zelf het licht is. 
lk weet het wel, dat er ook bii dezen mii)paal, op dezen oudejaarsavond van het 

stervende jaar, velen van de Zijnen met tranen in de 00gen neerzitten bij teedere 
herinneringen aan blijder dagen. Maar straks gaan zij toch getroost verder op het 
licht van het Vaderhuis aan, waar de dierbaren ingingen. 

Er ligt hier een brief bij me, waarin verhaald wordt van een jong meisje, de 
teerbeminde, eenigste dochter van Nederlards nieuwen Leider, die door den 
Heer werd weggeroepen. De ouders plaatsten een zeer treff enden tekst onder de 
aankondiging 

,,Hoe dierbaar is Uwe g-oedertierenheid, o God I dies de meflschenkinderen onder 
de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen." (Pi::alm 36 : 8). 

.C.n het meisje zelf, zoo'n · ueve, blijde levenslust? Luister, wat de vader vertel1 
van haar laatste uren : 

-,,Eerst dacht zii, dat de Heer haar g-enezen 7 nu, ma:ir later maakte Hii het h?ar 
duidelijk. dat Hij van plan was h::iar weg te nPmen . Haar j!ec'achten kePrdPn z!ch 
toen van blijven tot gaan en zij begon te vert::ingi:>n nm heen te !!?an. Eens ze1de 
zij: .. Moeder. ik vraag mij af, hoe hf't daar zijn zal. Grootvader* 1s daar en Kolo
nel Gugelmann is daar en ik denk, dat ik jezus zal kennen." 

Toen zij heel zwak was, zagen wij haar lippen bewegen. De verpleegster, die 
over haar heenboog. v1ng de woorden o;>: Mijn zonden zijn alle wegger.omen", 
en haar voornaamste gebed was: ,,Korn, Heer Jezus". . 
Den middag voordat zij heenging, had zij een beerl ijk visioe~ van den H~1lan~, 
Die wachtte om baar te ontvangen. Z1j z~ide opeens: ,,Nu ga 1k slape_~ e~ 1k ~11 
iedereen goeden nacbt zeggen". Wij kusten haar gt, eden .. nCJcht, ~~aar z11 sl!ep 111e! 
dadelijk in. Zij ze1de: .O, Jezus I Het mod jez11s ztJn e~ H11_,komt. heelema<1;; 
naa1 mij toe, heelemaal bier. waar ik ben, komt Hij naar 111!1 to.~ . D1t sprak z11 
niet in hd zachte fluisteren van voorheen, maar met een du1deh1ke stem. 

Kommandant Howard voegt er nog aan toe: "De Heer is wonderbaar in de wij
ze, waarop Hij troost en steunt. Hij verrast ons waarlijk". 

Met Hem gaan, dat is 't geheim van een gelukkig !even_. En .. dan met Hem 
arbeiden I Dit Jeven is de kostbare, korte arbeidsdag, waann Wt] ,,al ons werk 
moeten doen". Er zijn verlorenen te zoeken, verdwaalden terecht le bre11gen, be-
droefden te troosten weduwen en weezen te helpen in hun verdrukking". 

Zal de Heer des H~izes,_ als Hij komt, ons getrouw vinden? 

* Wijlen Commissioner T. H. Howard. 

===========================seeeeeeeeeeeeeee2eeeeeeeeeeeee~ s e 
a ~ 

~ BIJ BET BAZUINGESCHAL DER ENGELEN. ~ 
H E 
:111 (Het lied dat in de Zondagavondsamenkomst der beide congressen zulk eeo diepen indruk maakte.) I!: a ~ 
a ~ 

~ Als Gods engelen hazuiuen en de tijd niet meer zal zijn, = 
: Als die eeuw'ge morgen aanbreellt, scboon en klaar, :a 
~ Als de zaal'gen voor Zijn troon staan, in bun kleed'ren : 
~ En mi.in naam wordt afgeroepen, hen ik daar. [wit en rein, : 
a ~ 
a G 
~ Koor: BU 't bazuingescbal der eng'len hen 'k bereid. : 
9 G 
~ Op dien bliiden, schoonen morgen, als de heil'gen dezer aard = 
~ Daar omhnog vergaadren als een zaal'ge schaar ~ 
~ Met d'ontslapenen in Christos, in oosterfliikheid bewaard, ~ 
~ En mi.in naam wordt afgeroepen, hen ik daar. ~ 
9 G 
9 R 

~ Ik moet werken voor den Meester tot mijn dag ten·ravond daalt; ~ 
9 G 
~ Ik moet spreken van Ziju liefde wonderbaar. : 
~ En als straks mi.in taak volhracht is, als de Reiland Thnis ~ 
~ En mijn naam wordt afgeroepen, hen ik daar. [mii haalt, = 
:.I G 
9 G 
naaaaaaaaaaaaaaazaaaaaaa~aaaBBBaBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKaaa 
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~rie openbare bijeenkomsten geleid warden 
rn het bekende Circus Busch, dat plaats 
biedt aan 4000 personen, en dat reeds 
m_enigmaal getuigc was van de rijke zege
nmgen des Heeren. 

Daarna vertr~k~ de Generaal naar Praag. 
B_ehalve de Offtc1ers- en openbare meetings, 
die onze beminde Leider hier zal houden 
zal hij in audientie ontvangen warden doo; 
den Pesident der Republiek. De Zondag zal 
warden doorgebracht in Boedapest waar 
drie open bare samenkomsten zu ll e ~ ~orden 
geleid. Voor zijn terugk€er naar Lon den zal 
de Generaal twee dagen doorbrenj!en in 
Parijs, d ie gewijd zullen zijn aan Officiers
samenkomsten. 

Mevrouw Generaal B'.loth heeft, vergezeld 
van Commissioner Mapp en Stafkapiteine 
Dora Booth een bezoek gebracht aan Canada 
en leidde in verband hiermede een congres 
voor West-Canada in Winnipeg en voor Oost
Canada in Toronto. Een grootsch welkom 
wachtte den gasten en de belangstelling in 
beide plaatsen was zoo buitengewoon, dat 
de grootste zalen nog te klein bl£ ken , om 
de scharen te bevatten. Een zwaar, uitgebreid 
program ma van open bare samenkom sten, Sol
daten- en Off ciers-bijeenkomsten, Demontra
ties. Lezingen enz. wachtte Mevrouw Booth. 

Dit bezoek heeft rijken zegen gebracht 
aan cle groote scharcn, die de samenkom
sten bijwocnden; velen zochten den vrede 
dien Jezus geeft, door vergeving van zonde; 
anderen wijdden zich opnieuw of meervol
komen aan den dienst des Meesters. 

NEDERLAND. 
Lt.-Commissioner en Mevrouw Howard 

ziin door den Generaal aangesteld tot Le1ders 
van het Leger des Heils is Nederland De 
Kommandant~ . die reeds eerder een vier-ta! 
jaren in bevel van dit Territorie waren, zul
len, daar zijn wij zeker van, met groote blijd
schap ontvangen worden . 

UW GELEGENHEDEN! 
Een Nieuwjaars overdenking. 

Door Commander Eva Booth. 

"Waarom staat de klok nooit stil, 
moe? ' 

De vraag werd gesteld door een drie
jarig ventje, dat eenige minuten achter
een naar de wijzers der klok had zitten 
star en. 

,,Omdat een klok erop gemaakt is , om 
te loopen, schaf ', zei de vermoeide 
m0eder, die, terwijl ze een blik up de 
"ijzerplaat ~ Ioeg, verwonderd scheen, 
dat dt" dag al zoover voorbij was. 

' t Wat maar een eenvoudige vraag
maar welk een wereld van gedachten 
lag er in die kinderwoorden. Het ant
woord was zeer eenvoudig - maar zon
der twijfel voor heel wat menschen ver 
van bevredigend. 

Het kindergemoed begon zich te ver
ontrusten over cen feit , dat velen, zelfs 
als zij aan het eind van hun levensreis 
zijn gekomen, nog niet schijnen te heb
ben ontdekt - dat de klok des tijds niet 
stil staat ! 

Sinds de machtige vinger des Schep
pers het uurwerk in beweging bracht, 
heeft het nooit achter geloopen of stilge
staan. Onder 't rusteloos tikken van den 
slmger spoedt een Jange, lange optocht 
- rijken en armen, ouden en jongen, 
zor~eloozen, lichtzinnigen en genotzoe
kers, goeden, reinen en heiligen - zich 
voort naar bet graf en het biernamaals. 

Hoeveel hunner schijnen zich in 't 
minst niet bewust van den spoed, waar
mede zij voortsnellen ! Tai van waarschu
wingen klonken hun in de ooren - en 
Gods Jiefde heeft erin voorzien, dat geen 
hunner zonder zulke roepstemmen bleef. 
Sommige kwamen van een sterfbed, 
waar men werkelijk kon zien, hoe het 
!even vlood. andere klonken in het 
gelach van kinderen, as oude herinne
neringen aan heengevlogen jaren; nog 
andere spraken de taal der natuur en de 
Juidste waren misschien wet de oude
jaars- klokketonen, die altijd tot nadenken 
stemmen en kindervragen, als ik straks 
aanhaalde, op de lippen brengen. 

Maar ondanks dit alles schijnen toch 
weinigen te bedenken, hoe we op de vleu
gelen des tijds worden vuortgedragen. 
Zij staan niet stil, om naar de klok te 
kijken, anders zouden zij de vingeren des 
trjds moeten opmerken. 

Maar duizend kleine zorgen, een 
steeds nieuwe stroom van vermaken 
reemt al le aandat· ht in bes lag, en zij be
merken niet hoe de minuten voortsnel
len, hoe iedere morgen opgaat in den 
avond als dauw voor de zon. 

Hoevelen zouden met een kleine ver
andering de vr2ag van het kind ~ille!1 
herhalen: "Waarom wil de klok n1et shl 
staan, terwijl we ons terugspoeden, om 
tooneelen, die ons te zeer verrasten, nog 
eens over te I even?" 

Hoe snel zouden onze voeten op hun 
schreden terug keeren, om veel, dat eens 
gedaan werd . ongedaan te maken . 

Va "< 'O/.f( op pa,£: . 4 kofgm -f. . 



4 S T R IJ D K R E E T 

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

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

WELTEVREDEN. 

Woensdag de 16de November bracht de 
Officieren, die c.an di"t congres zouden deel
nemen, in· Weltevreden met grootsche ver
wachtingen Er was een diep verlangen, niet 
alleen naar den zegen dts Heeren, niet alleen 
naar de gaven Gods, maar het ernstig verlan
gen strek;e zich naar den Gever Zelf, raar 
een ontmoeting met, een aanraking van Hem. 
Dit verlangen had geleid 1ot ernstig, 
voorbereidend gebed, waardoor het geloof 
voor "wondere tijden" was opgewekt en 
versterkt. En de Heer heeft gegeven ,,meer 
dan overvloediglijk boven bidden en den
ken", zoowel in de openbare meetings des 
Zondags als in de Officiers-bijeenkomsten. 

Na de opening van het nieuwe Meisjeshuis 
des morgens. kwamen wij om 5 uur den 
volgenden Donderdag tetamen voor de 
eerste besloien samenkomst, een wel
kom, waarin vooral de makkers Offi
cieren van Sumatra en Kapite~ne l::lorg, kort 
geleden uit Finland aangekomen, hartelijk 
wer den begroet. Dt>ze Offi cieren kregen 
gelegenheid, een ,, woordje" te sprek.:n; 
de uitstekende wijze, waarop laatst
genoemde zich, geheel onvoorhereid, van 
de ,,moeilijke" Hollandsche taal wi~t te be
dienen, wekte ons aller oewondering. 

Ook naar hen, die niettegenwoordig konden 
zijn, gingen onze gedachten en gedurende 
bet gehi>tle congres werden zij in het bij
zonder herdacht in de gebeden. 

Reeds in dit eerste sarnenzijn mochfen 
wij de tegen woordigheid des Heeren ervaren 
en, waar aller hart voor Hem geopend was 
en door het gebed ontvankt lijk was gcmaakt, 
mochten v.ij verwachten, dat Hij zich op een 
bijzondere wij.ze zou openbaren. 

het gebed steeg op uit ons hart, om strij
ders te mogen zijn, het voorbeeld dier edele 
helden waardig; meer nog, om Wi<ardige na
volgers te mogen zijn van onzen Oversten 
Leidsman, door dezelfde genade en krac-ht. 

Een wa ·1rschuwend woord aan hen, die, 
gezwicht voor de overmacht van den vijand, 
hun Zaligmaker hebben verloochP,nd en 
verlaten, en de opwekking tot hen, weer te
rug te keeren naar de ,.oude paden" liet ook 
nict na, diepen indruk te maken. Aan het 
eind der samenkomst hetiben Wt: ons gewend 
tot Hem, Die ons Schild en onze Kracht wil 
zijn, en hebben Hem gevraagd, uit ons hart 
te verdrij ven a Ile duister, vrees en twij fel, 
wetende, dat alleen ,,de rechtvaardige zijn 
weg zal vasfhouden en die rein van handen 
is, in sterkte toencmen zal ". 

Een openluchtsamenkomst onder leiding 
van Majoor Palslra bracht ons om 5 uur bijeen 
op het Waterlooplein, waar een paar honderd 
inlanders met groote aandacht luisterden. 
Het Officieren-zangkoor deed zich ook hier 
weer hooren en enkele liederen met gitaarbe
geleicting wisselden de getuigenissen af. De 
belangstelling der inlanders was wel het 
grootst, toen Dr. Wille hen in het Javaansch 
toesprak; dichter nog drongen zij naar voren, 
hier en daar een goedkeurende, verraste op
merking en daarna on verdeelde aandacht. 
Moge de Heer al, wat <lien middag gebracht 
werd, zegenen en het ertoe doen medewer
ken, dat het Evangelielicht ook moge opgaan 
in hun hart! · 

open zaal te laten bouwen. Beiden, de Ensign 
en de gelukkige gever van deze zaal, kunnen 
met voldoening erop neerzien. Bij aankomst 
der Off1cieren noodde reeds het liefelijk ge
lui der kerkklok ons naar oit nieuwe Gods
huis. 't Moet als muziek hebben geklon ken 
in den hemel, dit klokgelui. dat lepralijde1 s 
samenrit>p om God te aanbidden. Het was 
een recht gezegend uur, waarin de patien
ten zelf aandeel namen door hun liederen 
van dank aan God voor hun ,,roemah Bapa", 
zooals zij het noemden, e11 hun welkomstlied 
aan de Congresgasten De Ko'onel onihul
de den naam van dit nieuwe Hu is ,, Bethel" 
en droeg 11et op in de boede des Heeren. De 
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Neen l Mijn eenige hoop is Christusl" getuigde 
de Majour en vol kracht en overtuiging sprak 
zij van verlossing en reiniging door Zijn 
bloed. · 

,,De glans der wereld zinkt bij ]ezus 
liefd' in 't niet !" 

zong Kapiteine Cardinaal als' haar getuigenis 
en als een jubel stemden al de Officieren 
mee in het koor: 

nO• welk een Verlosser is Je~us, 
mijn Heiland !" 

Geheel berei::l waren de harten voor het 
Bij belwoord van de Kolonel. Velen herdach
ten .de vorige dagen", tranen vu 'den 
menig oog, en ofschoon niet zichrbaar 
rnaakten velen onder het zingen van 
een onzer scboone liederen een nieuwe 
toewijding. Dat voe Iden we door de warmte 
en ontroering van den zang. 

Nu restte ons nog de avondsamenkomst, 
als besluit van deze Congressen. Vol strciom~ 
den zaal en voorhal van de Loge, terwijl de 
Offi cieren en makkers een korten bidstond 
hie 'den voor de meeting. 

Na de opening met zang en gebed 
werden de Officieren in groepen voor-

Uiteraard kan er over deze besloten sa
menkomsten nietveel gezegd worden, en ...• 
zou het ook we! mogelijk zijn, alle indruk
ken, alle ontvangen zegeningen onder 
woorden te brengen? Er was zooveel, dat 
zich niet beschrijven laat, dat niet door 
woorden kan aangeroerd warden en te teer 
is, om in het openbaar te worden uitge
dragen. Deze dagen, afgezonderd van de 
veelvuldige bezigheden in het Koninkrijk 
Gods, waren dagen van s1ille zijn en luis
teren naar Zijn stem. Wij hebben God Zelve 
aanschouwd in Zijn grootheid en heiligheid, 
maar ook in Zijn genade, liefde en kracht, 
en we hebben het wel-bewust en diep-

V 66i zevenen reeds waren des avonds alle 
beschikbare zitplaatsen ingenomen en moes-
1en nieuwe stoelen worden aangebracht; en 
om 7 uur wachtte de Kolonel een welgevul
de zaal. Ook nu leefden alien geheel mede 
in de samenkomst, die rijk aan afwisseling 
was. De Officieren werden vo,,rgesteld en 
enkelen hunner, de verschillende takken 
van den Legerarbeid vertegenwoordigende, 
kregen gelegenheid, iets omtrent hun werk 
mede te deelen. Met belangstelling werden 
deze toespraken gevolgd. Het lied, door de 
Officieren gezongen, maakte diepen ind1uk 
en ontroerend schoon was de solo over 
den Goeden Herder, Die - de duisternis, het 
gevaar, de verwondingen niet achtend, -
uitging om het verloren schaap te zoeken, 
totda1 Hij het gevonden had. Het door 
alle Officieren uitgejubeld ,,Gevonden, ver
blijdt u nu I" deed ons iets gevoelen 
van de blijdschap, die in den heme! 
moet zijn over den zondaar, die zich 
bekeert, en vormde et>n schoone inleiding 
voor de Bijbellezing van de Kolonel. 
Nondend, pleitend drong de Kolonel er bij 
de aanwezigen op aan, zich te laten vinden 
do.or den Goeden Herder, den Heiland aan te 
nemen, om daardoor gemaakt te worden tot 
,,kinderen Gods". En het ,,gevonden" werd 
herhaald in den heme! om drie zusters, die 
aan deze uitnoodiging gehoor gaven. 

HET NIEUWE ZAAL TJE VAN SEMAROENG. 

ootmoedig tot Hem opgezongen : . 

.. Zooals ik ben ~ geen pleitgrond, neen, 
Dan Uw vergoten bloed alleen". 

maar ook ult het diepst van ons hart kwam 
de toewijding en hct gebed: 

"De Uu:e altijd ! De Uwe alleen ! 
Heila11d ]ezus, maak Gij mij I" 

In de laatste heslo1en samenkomst grepen 
velen de kans aan, om te getuigen van de 
ontvangen zegeningen; gelukkig en rijk in het 
kind ·chap Gods, blijde, geroepen te zijn tot 
's Heeren dienst, gingen we dien avond 
ui•een. vol verwachting voor den komen
den Zondag. 

Verlangend, om van de ontvangen zege
ningen weer uit te deelen aan anderen, 
kwamen de Officieren den volgenden mor
gen tezamen voor de eerste der openbare 
samenkomsten. 

Plechtig, vol aanbidding en toewijding re
zen de woorden van het eerste lied: 

nf ezus, m ij n Jezus, Koning zond~r weerga, 
U wil ik minnen, Loven, aanbidden I" 

Een krachtig gebed voerde ons tot den troon 
des Hee1 en en Zijn zegenende tegenwoor
digheid werd den ganschen dag euaren. 

Onder de groote schare, die dien morgen, 
de ruime, frissche Logezaal vulde, wartn 
er velen, die het Leger slecnts orpervlak
kig kenden, nog nooit een samenkomst had
den biigewoond We gevoelden ons echter 
reeds dadelijk bij den aanvang als kinderen 
van een Vader, tezamen gekomen om Hem 
lof en dank te brengen en Zijn Woord te 
hooren. En Zijn naam werd eere gebracht 
door de lied:!ren, gezongen door het Offi
cieren· zangkoor en een kwartet, en door dr. 
toespraken van enkele Off1cieren; en we 
hebben Gods stem mogen vernemen in het 
Bij :>elgt:deelte, ons gebr acht. In war me be
woord1ngen schilderde de Kolonel ons den 
moed, het vertrou wen in God, de zel f ver
loochenin g en de toewijding der eerste 
Christenen; ook van de eerste Heils
sold<iten. Die woorden vervulden ons met 
bewondering, eerbied en ontzag voor deze 
geloofshelden en met dankbaafbeid voor de 
rijkdommen van Gods genade en kracht, 
hun bewezen. Wij rekenden het ons een 
eer, te mogen behooren tot het groote leger 
van Gods kinderen, dat zulke krachti
ge helden telt in zijn gelederen. l:'.chter 
stelden die woorden ons ook de vraag, hoe
veel wij veil hebben voor onzen Heiland 
voor ons geloof en in hoeverre ons ver~ 
trouwen in God ons do et triomfeercn over den 
tegenstand -en de vet volging van satan. En 

Nu zijn we ,,den berg" weer afgcdaald; 
,,tabernakelen" konden en mochtcn hier niet 
gebouwd worden, dat wilden we ook niet, 
maar to ch ....• veel te gau w waren deze 
dagen voorbij. De zegeningen zullen echter 
blijven en het werk, door den Heer gedaan, 
zal voortgezet, gezien -worden en vruchten 
voor;,tbrengen I Q. 

SOERABAYA. 

De Officieren, die deelnamen aan het Con
gres te Soe.abaya, kwamen met dubbele ver
wachting, want het gerucht van grooten 
zegen, in Weltevreden· ontvangen, had zich 
verspreid, en terugziende op die dagen 
kunnen wij het de koningin van Scheba 
nazeggen: ,,het heeft overtroffen, het gerucht 
dat wij gehoord hadden". ' 

Ook aan dit Congres was een opening 
ve1 bonden. doch van gt.heel anderen aard 
dan in Weltevreden, en wel van de bijeen~ 
l<0mst- en recreatiezaal oo onze Leprozen
kolonie te Semaroeng. Door de zeer srewaar
deerde en krachtige hulp van een zekeren 
mijnheer ,,Senarig", zooals de Kolonel hem 
beritelde, was het Ensign Rolffs, den beheer
der der Kolonie, mogelijk een flinke, geheel 

oudste patient, reeds 38 jaar op de kolonie 
sprak daarna, getuigendc van de .hope des 
eeuwigen !evens" na dit droeve bestaan hier 
op aarde. Oak de Kolonel sprak over dat 
heerlijke nieu\1\-e Jeruzalem, waar dezen 
armen lijders een plaats is bereid. Vijf hunner 
kwamen naar voren om verlossing te zoeken. 

Toen volgde de eerste besloten meeting 
met de Officieren, waar, evenals in Weltevre
den, de nieuwe troepen verwelkomd werden 
en zulk een contact met God Zelf verkregen 
werd, dat het de volgende dagen niet meer 
verbroken kon worden, maar het onze ziel 
nauwer met den heme! en elkander verbond. 
Zooals iemand het uitdrukte gedurende de 
dagen van Officierssamenkomsten: wij moch
ten eten van de geestelijke spijzt n, ons be
reid, niet als gas ten, maar als ,,kinderen des 
Vaders"! 

*** 
Zondag 29 November werd een heerlijke 

Zondag voor alien, die aan de openbare 
samenkomsten d"elnamen. Kon het ook an
ders! God was dicht nabij, Zijn w~rktuigen 
waren gereinigd, het geloof bekrachtigd en 
de verwachting groot. Als een m·achtige 
lofzang ruischte het eerste lied door de zaal, 
een tempel Gods, gewijd, zoo'als de Kolonel 
in haar in! !idend woord zeide, door de vele 
gebeden der Officieren. Tezamen hadden wij 
daar geknield, God ontmoet ! En Hij was er 
nog: Zijn heerlijkheid was van die plaats 
niet geweken. 

Heerlijke, krachtige getuigenissen werden 
er gegeven. Eerst door Ensign Wikda1, die 
na vijf jaren in de binnenlanden van Celebes 
te hebben gearbeid, natuurlijk heel blij was 
aan het Congres dee! te nemen en kon spreken 
van Gods liefdehand in zijn leven. Daarna 
door Majoor Giebler, een veteraan met 35 
dienstjaren, doch ... ,,niet, dat d1t mij ecnige 
hoop of aanspraak geeft op mijn zaligheid. 

rr======================~ 
BOEKH. LEGER DES HEILS JAVASTRAAT 16 ,_ BANDOENG. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~ 

~ 

Juist ontvangen een nicuwe collectie boeken o. a. 
Kent gij Hem. . . 
Blikken in den Bijbel . 
Bijbelsche Schetsen • 
Vele g'twisse kenteekenen 
De Bijbel in de practijk 
Eijbelsche karalders . 
Een geheilrgd leven . 
Laat uw licht schijnen. 
Het genezende woord . 
De Jubelbazuin . . 
De Bijbel en de volkstaal 
Een kroon verloren • . 
Oe halve maan en het kruis 
Clausia 

door 

" 
n 

n 

" 

" 
" 

Lud. Schneller 
N. J Hofmeyer . 
R,1gnvald Ojerlow. 
A. T. Pierson. 
D. L. Moody . 
D. L. Moody . 
V. D. David . 
C H. Sp..:rgeon 
C. H. Spurgeon 
Os. A. Mu ray 
Ds. H. v. Druten 
Joseph Hocking 
H J. K. . . 
H.J. K. 

f 3 75 
n 3 50 
"2 40 
" 2.40 
n 2.10 
n 1.80 
" 1.50 

1.f>O 
n 0 33 
,, I 25 

1 00 
n 3.75 
" 2 75 

225 

:==========================dJ 

gesteld, elke groep hun nationaliteif vertegen
woordigende met een in eigen taal gezongen 
koor. Even konden de buitenlandsche Offi
cieren hun hart op ha I en en ofschoon de mees
te woorden niet begrijoelijk voor vreem
den, klonk uit alle toch dezelfde blijde toon. 
't Was een aard:g geheel, dat de heerlijke een
heid toonde in Christus, 011zen Heer. Enkele 
.getuigenissen volgden, afgewisse ld d0or een 
lied van het Officieren-zangkoor. Diepen in
druk maakte het, terwijl met blijde zekerheid 
werd gezongen over dien dag, waarop ,,onze 
naam zal worden afgeroepen om .. Thuis" 
te komen. De solo, voor de Bijbellezing ge
zongen, wekte groote ontroering. 't Was 
hetzelfde lied van We!tevreden en 't werd 
gezongen vervuld van Heilandsliefde voor 
Vt rlor~nen en zoekenden. Een heerlijke, 
blijde boodschap dooronze Kolonel gebracht 
volgde, toegelicht met treffende illustraties, 
die ons aantoonden, hoe God eenvoudige 
mannen, vrouwen, ja zelfs kinderen 
macht kan schenken in de moeilijkste 
levensomstandieheden. Acht zoekenden be
slotec1, hun zwakke hand in Gods sterke te 
leggen, terwijl ons 's Maandags het blijde 
nieuws bereikte van iemand, die zich na de 
meetings nag tot den Heer had gewend. 

Was het dan te verwonderen, d;1t bij het 
sluiten van het Congres met diep uit bet hart 
gewelde vreugde het tot den heme! opsteeg: 

,,'k Wil U. o God. mijn dank beta/en f' 

C. B. 

Vervolg van pag. 3, kol. 4 

Maar zoo'n gelegenheid krijgen we nooit. 
Met welk een verlangen zouden onze 

handen zich u1tstrekken, om de gelegen
heden van "gisteren", die we met zoo
veel klem van redenen uits1elden tot "mor
gen", aan te grijpen Met sidderende har
ten zouden we ze terugroepen, de uren, 
waarin we onze vinger s, onze tong, on
ze z1el bezoedelden met onreinheid, las
ter en kugen, opdat we ze zouden kun
nen vullen met waarheid en reinheid en 
rec ht! 

Doch niet enkel nadenken en berouw 
hebben moeten we, rnaar ook hande en! 

Want de tijdsruimte tusschen den le
vens-o<.:htend en avond is zoo kort: Als 
het verleden niet geweest i~, wat ltet had 
moeten zijn, laat de sombere gedachte 
daaraan U dan voeren tot die groote 
bron van vergiffenis voor overtredingen, 
van genade en kracht voor den strijd van 
het heden en geloof voor de nooden 
der toekomst. Nu! Nu!! Nu!!! 
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