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.lk ging voorbij den akker eens Juiaards • en voorbij den wijngaard van een ver
andeloos mensch; en zie, hij was gansch opge~choten van distelen, zijne gedaante 
as met ne1elen bedekt en zijn steenen scheidsmuur was afgebroken. 
Als ik dat. a~ni:chouwde, nam ik het ter harte; ik zag het en nam onderwijzing 
tn: een wem1,:? slapens, een weinig handvouwens al nederliggende; zoo zal uwe 
·moede u overkomen als een wandelaar, en uw velerlei gebrek als een gewapend man." 

Spreuken 24 : 30 - 34. 

. , _ __..-

erwijl ik ~ml} met vacantie op het pJatteland bevond, 1< warn ik op rnijn 
wandelingen voorbij meniJ?,en akker en menige weide, voorbij rnenig 
stuk land of tuin, dat mijn opmerkzaamt-eid Faande niaakte • en of
schoon ik mii niet kan herinneren, dat ik iets zag, dat volko:nen be 
antwoordde aan de bovenstaande beschrijvinr van den akker e -

1u1aard~ en van den wijngaard van een verstandeloos memch. zaf:!' ik toch da ens 
onderscheid was tusschen het ~oed-bebouwde en het ver\\ aarloosde land.' dat t :r 
tuin, waarin ecn grondige strijd was gevoerd tegen onkruid, insecten e~ ander: 
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VERVOLGING. 
,,Zalig zijn zij, die vervolgd worden 

om der gerechtigheid wit, want hunner 
is het koninkrijk der hemelen. Zalig 
zijt gij, als de mensehen rt smaden en 
vervolgen en liegende alle kwaad te
gen u spreken om Mijnentwil. Ver
blijdt en verheugt u; want alzoo heb
ben z{i vervolgd de prof eten, die voor 
u geweest zijn." 

Mattheus 5 : 10, 11, 12. 

Begrijpen wij het goed? Vervolgingel1 
zullen bet dee I zijn van i e de re n w a
r en v o I g e Ii n g van Jezus Christus
t e z amen met bet honderdvoud, 
z i e Markus 10: 30. Zoo gaarne bepalen 
wij ons slechts bij hetlaatste.Ja, te on t
v an gen, vooral nu, in het tegenwoor
dige : huizen en akkers, broeders en zus
ters, vaders en moeders, enz. enz., en 
het ho n de r v o u d daarvan in ruil 
voor het weinige, dat wij verlaten beb
ben om Zijnentwil en des Evangelies 
wil, d at staat ons zeer aan, d a a r heb
ben wij ooren naar I Maar de andere en 
onvermijdelijke zijde er van negeeren 
wij het liefst, of stappen zoo gauw mo
gelijk er overheen. Het ,,gellaat zijn van 
alien om Zijnen naam" - ,, vervolgd te 
worden geli1k Hij vervolgd werd ... 
d at wit men het liefst ontwijken, men 
deinst er voor terug ! 

Maar het baat alles niets. Het woord 
staat er, beslist en onherroepelijk: ,,Ge
denkt des woords, dat lk u gezegd heb: 
Een d1enstknecht is niet meerder dan 
zijn beer. Indien zij Mij vervolgd 
h e b b e n, z ij z u 11 e n o o k u v e r
v o I gen." 

wedergekomen zal zijn, om Zijn rijk op 
te richten. Maar 

waarom deze vervolging ? 

Waarom werden in bet gruwzaam ver
leden tienduizenden volgelingen van 
Christus, edele, reine en goede menscben, 
gehaat, veracht, ter dood gebracht? 
Waaro':1_1 bestaat deze haat no g tegen 
de .behjders van Zijn naam, openlijk 
en m het verborgen ? Het antwoord is 
eenvoudig I lmmers, duisternis en licht 
kunnen n i et samengaan, God dienen 

. en den mammon is on mo g e I ij k, 
Christus liefhebben en de wereld k a n 
niet bestaan I 

En waar een man of vrouw of kind 
gevonden wordt, die in waarheid jezus 
volgen wil, die zal weldra ervaren 
dat de vriendschap van God de vijand~ 
schap der wereld met zich mede brengt. 
"Het Iicbt schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet begrepen." En 
,, hoe zullen twee tezamen wandelen · 
tenzij dat zij bijeengekomen zijn (o'ler~ 
eenstemmen) ?" 

Daarom, o I laat ons van deze waar
heid doordrongen zijn I God te dienen 
in we r k e 1 ij k h e id beteekent a It ijd 
in meerdere of mindere mate vervo l
g i n g van de zijde dergenen, die God 
n i et w i 11 en die n en, die Zijn licht 
niet will en aannemen I Wees 
daarom niet verwonderd en niet teleur
g~steld, indien gij ondervindt, dat gij 
!l'e! begrepen wordt in den familiekring, 
md1en men u ,, bespottelijk" en o\rer
dreven" vindt, omdat gij aan zeke;e din· 
g~n n!~t kunt meedoen, ,,omdat uw 
z1ensw11ze zoo veranderd is !" 

Wees niet ontmoedigd en geef het niet 
op, als ge ziet, dat de spott~rnijen 
overgaan in haat en vijandschap, zelfs 
als barde woorden en bittere verwijtin
gen uw deel zijn, maar herinner u, dat 
de dienstknecht niet meerder is dan 
zijn heer, en dat bet uw roeping is, 
zulks, als het kruis u opgelegd, te dra
gen, dagelijks. 0 ! waren er slechts 
meer van die kruisdragers, die uit liefde 
tot bun Meester gaarne alles dragen, 
alles Jijden, en bet niet moede warden I 
Waar zijn de jonge mannen en vrouwen, 
die zich willen scharert om bet kruis, 
d i e b e r e i d z ij n o m ,, v e r d r u k -
k i n g e n t e l ij d e n a I s e e n g o e d 
k r ij g s k n e c h t v a n j e z u s C h r i s -
tu s ?" Is het niet, alsof er tegenwoordig 

. een neiging, bestaat, om het kruis zoo
veel mogelijk te ontwijken, te ontloopen? 
Men is er wet van overtuigd, dat men 
den wil van God behoort te volbrengen 
en Hem te dienen, men wil ook gaarne 
dee! hebben aan het verlossingswerk 
van Christus en eenmaal zalig warden, 
maar ...... den prijs te betalen - in 
Zijn smart te deelen-neen, dat niet l ... 

Zoo zien we soms onze jonge makkers 
het zooveel mogelijk vermijden, bun 
kleuren te toonen op fabriek of werk
plaats, om aldus Jezus' naam te belijden
zij zijn bang voor het kruis I En wij 
hooren dikwijls van bun lippen bet oude, 
bedroevende gezegde: "lk kan het toch 
niet volhouderi !" Wat? Niet kunnen 
verdragen een weinig bespot, gehoond te 
te worden om Zijns naams wil - voor 
Wien duizenden in vroegeren tijd blij
moedig hun levensbloed gaven? Hoe 
zal H ij on s eenmaal kunnen belijden 
voor de engelen Gods, indien wij Hem 
verloochend hebben voor de menschen? 

Of is het misschien een "veroordeeld 
hart", dat u belet voor Hem uit te ko
men? Omdat uw persoonlijk leve·n niet 
in overeenstemming ·is met-uw belijdenis 
en daardoor de omgeving aanleiding 
geeft tot minachting van uw Christen
dom? Laat dezulken bedenken, dat de 
Heiland zalig spreekt s I e ch ts d i e -
g e n e n, t e g e n w i e ,, I i e g e n d e " 
alle kwaad gesproken word ti 
(Zie vers 11 ). 

Maar na de vervolging? 

"Want onze licbte verdrukking, die 
. zeer haast voorbij gaat, werkt ons een 
gansch zeer uitnemend eeuwig gewicht 
der heerlijkheid". Heeft de geschiedenis 
der volkeren en personen n\et genoeg aan
getoond, hoe juist de tijd des lijdens, der 
beproeving de meest vruch tbare tijd is 
geweest,. waarvan de grootste kracbt 
uitging? Immers, gee n z u iv er go u d 
zonder de loutering van den 
s m ~ I t k r o e s, g e e n g e I o of, d a t 
niet beproefd wordt in den 
s t r ij d d e s I e v e n s ! En hebben wij 
niet dikwijls ondervonden, dat die men
schen, die ons tot d e n g r o o ts t e n 
z e g e n geweest zijn, die we b et m e est 
bewonderd hebben om hun edel karak
ter, juist diegenen waren, die gestreden 
en overwonnen hebben door verdraag
zaamheid en lief de, geduld en vol harding 
in de school des lijdens I Nood Ieert 
bidden, ook bet kind van God, en bid
dende .leeren wij Hem verstaan en Zijn 
bedoeltngen met ons, leeren wij zacht
moedigheid en ootmoed, leeren wij 
vergeven en liefhebben - ook onze 
vijandenl 

O! klaag nimmer over uw omstandig
heden, ho~. allee~ e~. onbegrepen gij zijt, 
hoe de stn1d u d1kw11ls te zwaar wil wor
den I Weet, dat juist deze beproevingen 
het meest geschikt zijn om u te vormen 
te louteren en te reinigen, te rijpen voo: 
den heme!. ,,Z a Ii g is de man, die 
verzoeking verdraagt; want 
a I s h ij b e p r o e f d z a l· g e w e e s t 
z ij n, z a l h ij d e k r o o n d e s I e-
vens ontvangen." · 

Zegt iemand, dat het toch niet a It ij 
noodig is, om vervolgu te .worden, wil 
men een Christen zijn - dat men met 
een weinig beleid en tact, met een 
weinig "geven en nemen" iedereen tot 
vriend kan bouden, als men maar niet 
zoo ~ kleingeestig", zoo ,, bekrompen'~ 
. ? lS • • ••••. 

lk vrees, ik vrees, dat zulk een 
taktiek slechts ten koste van de w a a r
h e i d gevolgd kan worden. Zie waartoe 
zij leidt I Denk eens aan Petrus en zijn 
bitter berouw over zijn snoode verloo
cbening van den beminden Meester I 

O! om Hem w a a r I ij k t e ken n en! 
-om Hem w a a r I ij k t e be min n e nl 

De Meester heeft het gesproken en 
de ervaring door de eeuwen been heeft 
bet ~evestigd l Wij hebben gehoord van 
de b1ttere vervolging, die Zijn eerste 
disciP.elen ,,met vreugde" hebben geleden, 
net hJ:ien, dat de eerste Christenen heb
uen doorstaan, en in latere tijden Zijn 
volgelingen, en dat I o u t er om des 
Evangelies wil ! 

--------- ·--------------- - want dan zullen wij ook ten voile 

En toen de vervolging van hooger 
h d" h" " an op 1eld, woedde zij voort in 
engeren kring, onbekend aan de groote 
naassa,en woedt zij nog steeds voort en 
zal blijven woeden, totdat jezus Chri~tus 

vernielende machten, er tocb anders 
uitzag dan die, welke om een of andere 
reden aan zichzelf was overgelaten. 

"'. * Ook ik nam dit ter barte en trok er 
een leering uit. Mijn gedachten werden 
weggevoerd naar den akker der ziel en 
~en wijngaard des harten (mijn eigene 
mbegrepen), waarin ik op mijn reis door 
h~t !even gelegenheid heb gehad een 
bhk te slaan - waar de distelen der bit
terheid, de brandnetels van slecht ge
bumeurdheid en ontevredenheid het 
onkruid van mismoedigheid, bezorgdheid 
en menschenvrees gevonden worden en 
weelderig voortwoekeren, waar de voge
len van wereldgelijkvormigheid, van trots 
en van zelfzucht bet armelijk weinigje 
vrucltten stalen,dat er gevonden werd • 
en de afgebroken ,,scheidsmuur" verschaft 
aan alle mog~lijke ge?achten-landloopers 
de gelegenhe1d om bmnen te dringen en 
laet vernielingswerk te volbrengen. 

*** 
_De. wijze Salomo bestempelt het als 

verstaan, dat er zaligheid is in bet 
vervolgd worden om der gerecbtigheid 
wil, en op onze beurt bereid gevonden 
word.en, met blijmoedigheid vervolging 
te dragen. 

,, Wel ken ik de gevaren, 
Wel wacht mfj smaad en hoon 
'k Zie 't spoor der martelaren, 

Maar ook lzun eerekroon !" 

ziel, van het jonge gemoed, waarin .de 
giftige kruiden van leugen· en ondeugd 
v~n zonde en onreinheid de edele plante~ 
b11na overwoekeren en verstikken, omdat 
degenen, die geroepen waren om dezen 
tuin Gods te bewaren, hun plicht hem 
te wieden, te reinigen en te bescbermen 
ver.~aarloosden. Men vond bet gemak
kelt1ker de oogen te sluiten en maar te 
laten groeien wat wilde, dan den strijd 
tegen . den slechten aanleg en de slecbte 
gewoonter:i aan te binden. Ja, er zijn 
ouders, die me.~ tranen van vertwijfeling 
erke~nen: ~;w-11 lacbten om de .eigen
aard1gheden van de kinderen toen ze 
kleiner .waren; nooit hadden' wij ons 
kunnen mdenken, dat bet zulk een rich
ting met hen zou uitgaan als bet is 
uitgegaan !" Verspilde me~schenlevens 
mi:;bruikte bekwaamheden en krachten' 
een vrucht- en vreugdeloos bestaan ~ 
ziedaar het resultaat van het feit dat 
men het onkruid toeliet, de overha~d te 
verkrijgeri. 

* * * 
lmbe1d en d waasheid, zijn grand te ver
waarloozen, zoodat deze onkruid inplaats 
van vruchten o~levert; en hij voorspelt, 
dat de .. man, die de oogen sluit voor 
deze z11n dwaasheid en nog een uur 
vo~rtgaat de armen over de borst te 
krmsen en toch nog hoopt, dat bet met 
d.en oogst goed zal gaan - in plaats van 
z1ch. te verbeteren en den noodigen 
arbe1~. te besteden aan bet bebouwen 
v~n z11n land, - dat die man zal onder

DE NIEUWE ZAAL IN DE DJAOARAOASTRAAT TE SOERABAJA. 

Zoo gaat het ook, wanneer Christene• 
bun persoonlijk leven verwaarloozen I 
Men weet, ~fat men behoorde op te 
staan en te b1dden,het aangezicht Gods 
den dauw des hemels en den zonneschij~ 
der ge~echt!gheid te zoeken voor zijn 
hartetum; z1ch voor te bereidE'n om s~
men t~ werken met Hem, Die beloofd 
heeft, 1edere rank, die vrucht draagt 
te reinigen, opdat zij meer vrucht drage'. 

vmden, dat ~e armoede hem zal overvallen als een wandelaar of zooals een 
:ndere vrtalmg het uitdrukt: als een straatroover - en het gebr~k zal over hem 

omen as een. gewapend man, waartegen hij niet de kracht b@zit om zich 1e 
~~stc~f:~e~ol~~~n~aiezba~e~e~dra gkeen broodd bezitten voor zic~.ielf ~n zijn gezin, 

m oo nog me e te deelen aan z11n armen naaste. 

•** 
'ae"f e~;b3j~~o:;~n~etisg;:s~Jfj~~za~~ van trkeurig-armoedige omstandigheden, ook op 

· 1er zou unnen gesproken worden van de kinder-
, '. : 

. maar inplaats daarvan vouwt men let~ 
. . . terlijk de handen om nog wat te rusten 

:~ ~~~n 1g0 t~ .. slmmeren, te slapen, totdat qe gelegenheid voor een stil uu; 
een ve t v .0dr 'l 15 ; en. men m')et de plichten des daags aanvangen in haast met 

rs root en, onrustigen, ledigen en armen geest. ' 

• * • 
Min kweet, dat men door het lezen van Gods woord onderricht en hulp zou kun

~en e omen vo<?r ~et bewerken van eigen en anderer zielegrond. Men weet dat 
en daar edele, hefh]ke planten zou kunnen verkrijgen tot sieraad van den tui~, ea 

(vervolg pag. ll, kol. 4.) 
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OFFICIEELE 
M EDEDEELING EN. 

(Bij volmacht van den Generaal). 

Aanstellingen: 

A djudant II. E-alm n. Boegangan. 
Ensign I. Engstrom n. Poelau si Tjanang. 
Kapitein W. Tondaju naar Sibelaja 

(in bevel). 
Luitenant M. Roengka naar Tobakoe 

(in bevel). 
Bandoeng, I 9 Mei 1926. 

M.J.v.d. Werken, 
Kommandante. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 18 Mei 1926. 

De Kommandante. 
. Onze lezers zullen met belangstelling ken

nis n~men van het rapport over het congres 
voor tnlandsche Officieren te Djokja en de 
bijzondere samenkomsten te Magelang door 
de Kommandante geleid .. Wij zijn dankbaar, 
dat onze Leidster hiertoe in staat was; de 
Heer gaf bijzondere kracht. 

Voor Juni wacht een zwaar programma, 
terwijl bovendien nog vele zaken afgehan
~fold moeten worden. Laat ons bidden, dat 
.cte vaarwelsamenkomsten tot een gezegend 
~inde gebracht mogen worden. 

De Chef-Secretaris bezoekt Djokja. 
Het was mij een voorrecht met Mevrouw 

Beaumont deel te nemen aan at de congres
samenkomsten in genoemde plaats. In ieder 
opzicht was er groote vooruitgang merkbaar 
bij vorige jaren. Een grooter aantal Officie
ren, van den rang .van Kommandeur af, als
ook de Kadetten waren tegenwoordig. Allen 
namen hartelijk deel aan de verschillende 
meetings, van af het welkom tot de afscheids
bijeenkomst toe. 

Ood zegene onze inlandsche Officierenl 
Kolonel Hipsey. 
Den geheelen dag en zelfs tot laat in den 

avond is de Internationale Accountant op 
ket Hoofdkwartier aan het werk. De Kolonel 
nam dee! aan de openbare samenkomsten 
te Djokja en leidde bijzondere meetings te 
Bandoeng. In de bijeenkomst op Hemelvaarts
dag kwamen 4 zielen tot den Heer. 

.. Zaaien aan aHe wateren" schijnt bet motto 
van den Kolonel te zijn. Het uitdeelen van 
tractaatjes, het toonen van een tekst in het 
Maleisch voor het raam van de spoorweg
coupe, 't wordt alles gedaan in de hoop, 
dat eenig zaad vrucht moge voortbrengen 

Majoor en Mevrouw Scheffer. 
Deze makkers arriveerden in het begin 

van Mei voor een verlof op Java. 
Te Semarang moesl de Majoor zich echter 

aan een medisch onderzoek onderwerpen, 
waarbij door Rontgenstralen de noodzake
lijkheid van een operatie bleek. 

Hierdoor zal de terugkeer van de Majoors 
na.ar Sumatra voor korten tijd worden uit· 
gesteld. Wij willen echter hopen op een spoe
dig herstel. 

De Pemberita Peperangan. 
Reeds langen tijd werd ingezien. dat een 

coedkoopere uitgave van de P. P. dit blad 
in handen van een grooter aantal Ma1eisch
sprekenden zou brengen. Het Juni-nummer 
is nu kleiner en de prijs kon daardoor terug
~ebracht worden van 5 cent op 2 cent. Wij 
zijn overtuigd, dat al onze makkers en vrlen
den ons willen hclpen bij de verspreiding 
van dit blad. Employe's en bedienden kun
aen op deze wijze bereikt worden met het 
Evangelie. 

Ensigne Both. · 
Op aanraden van den Dokter zijn maatre

gelen getroffen, dat de Ensigne een weinig 
eerder dan haar tijd voor Europeesch verlof 
.eigenlijk i~: Java verlaat. Den 9den Juni 
vertrekt ztJ per s. s. ,,Slamat" van Priok 
aaar Rotterdam. Wij ho pen, dat de rust 
en de verandering haar sµoedig geheel zul
len herstellen. 

Nieuwe korpsen in Celebes. 
Als een gevolg van het bezoek der Kom-

111andante aan Celebes is besloten, Sibelaja 
!n Tot>akoe als zelfstandige korpsen te be
>chouwen. 
· Er zijn nu in Celebes 19 korpsen, 59 bui
·enposten, t 9 scholen en 1 weefschool. 

Een goede gedachte. 
Een Apotheker te Bandoeng heeft een 

irrsonen-weegschaal kosteloos ter beschik
ng van zijn clientele. Velen, die van 
!ze schaal gebruik maakten wilden daar
ior toch ~el iets betalen. Op zekeren dag 
ram. de e1gcnaar op een goede gedachte, 

.e hi) aa'! een der Officieren mededeelde: 
als het Kin_derhuis eens zorgde voor een 
kollekte-bus1e I 

~ii hope!', dat velen van deze gelegen
lte1d ~ebru1k. zullen maken en de bus van 
1tet Kmderhu1s zullen gedenken ! 

Een levensschets. 
Wij ontvingen .. e~n present-exem laar van 

de levensbe~chn1v1~g van Mevro~ w Kom
mandant de Ur~ot, mtgegeven in het Fransch 
en in het Du1tsch, en. hebben oider gege
-.en . voor de toezendm~ van een aantal 
boek1es, waarvan de P 11s f. l.2~ zal be
dragen. Het zal ons genoegen doen be-
.sttlUngen hiervoor te ontvangen. ' 

S T R IJ D K R E E T 

<!&p bet JLicbtcnbt ~ab 
]Door be 11\.ommanbante. 

In mijn "Thomas a Kempis" ligt een klein, bruin geworden sparretakje. jaren en 
jaren geleden bracht ik het mee uit Zwitserland, daar ergens uit het Berner Ober
lartd. En zie, nog a!tijd draagt het de geurige dennelucht bij zich en voert bij elke 
nieuwe aanraking den geest terug naar het heerlijke bosch daarboven in de bergen. 

Het kleine, ~eringe takje is doordrongen van de ·geuren van het groote den
nen woud en blijft van zijn herkomst getuigen, zelfs in dit tropenland. Het leidt een 
onafhankelijk bestaan, daar het de kracht binnenin zicb heeft. 

lk dacht er aan, toen ik bet weer in banden nam, hoe het Gods wil voor 
Zijn kinderen is, eveneens van hun berkomst te getuigen. ,,Zooals gij Cbristus 
Jezus, den Heer, aangenomen bebt, wandelt alzoo in Hem I" En was niet 
Zij11 laatste opdracht aan Zijn discipelen: ,,Oij zutt Mijoe getuigen zijn !" 

Of wij, om bij het bee Id te blij ven - evenals dat nietige dennetakje bet groote. 
machtige bosch in herinnering roept - de menschen aan onzen God kunnen doen 
denken? ja, indien ook wij doord rongen, doortrokken zijn van Zijn Geest! 

Daar zijn van die menschen op aarde, die aan Christus doen denken door de 
uitstraling van hun innerlijk wezen, dat niet anders is, dan Christus binnenin 
hen. In hun bijzijn omvangt ons een eeuwigheids-atmosfeer en kleine dingen 
worden waarlijk klein, groote dingen waarlijk groot. Een :frissche wind als van 
voor Gods eigen aangezicht zuivert de zelfzucht uit en den hoogmoed en de veel
vuldige uitingen van het eigen ik. 

,,De navolging van Christus" kunt ge naast Uw Bijbel leggen, want de geest 
van bet Boek is in bet boekske gekomen. Tnomas a Kempis was zooveel met 
zijn beminden Heer Jezus Christus, dat bij rtu nog, als mijn dennetakje naar bet 
dertnenbosch, voortdurend heenwijst naar zijn Meester, de bron zijns !evens. 

Wat wij persoonlijk van Christus binnenin ons hebben, bepaalt ons eigenlijk 
bezit en tevens onze waarde . 

Met velen hier en in 't vaderland werd ik diep getroffen door bet zoo plotseling 
heengaan van Dr. Adriani, den welbekenden pionier van den zendingsarbeid op 
Cele bes. Een merkwaardig woord schreef hij niet lahg geleden aan een vriend: 

,,Een stuk van mijn !even moet ik in iedere nieuwe periode daarvan loslaten, maar 
dat doe ik gerust, want wat vast zit, blijft vast en de rest is er, om losgelaten te 
worden. Tot aan bet oogenblik van de groote loslating. waarin ik dan hoop te zul
len gevoelen, wat er met me mee gaat, omdat bet van mezelf een deel is geworden''. 

En wat er met hem mee gegaan is, - op dat spoedbevel des Konings om te komen 
tot Zijn paleis, - dat, wat een deel van hem zelf was geworden, was Christus in Hem. 

Daaro11, om dat hoog-heilig bezit had hij leeren danken voor moeilijkheden, 
voor teleurstellingen, en evenals Paulus den barbaren, voelde deze Godsman zich 
een scbuldenaar tegenover de Toradja's, daar zijn !even en arbeid onder hen inner
lijken groei gewerkt hadden. 

,.Cltristus in ons" I (Engelscbe Bijbelvertaling). Zijo !even in ons lleven 
- Zijo geest ons geheele wezen doortrekkendel 

Socns wordt Hij alzoo inwonende gevonden in een heel eenvoudige, zooals de 
dennegeur van 't groote bosch in het nietige takje. De Generaal vertelt in zijn 
boek ,,Echoes en Memories" welke heerlijke uren hij doorbracbt als knaap 
van 14 j aar op een ouden zolder bij een bekeerden dronkaard. Ik laat hem 
ielf aan het woord: 

,,Op zekeren Zondagmorgen vroeg hii mij, mee naar zijn woning te gaan, om 
hem wat voor te lezen. Hoe goed herinner ik mij dat. Later ben ik er vele 
malen geweest: drie oude, krakende trappen op naar een zolder. In een hoek was 

wat vreemd beddegoed, waar hij placht te slapen, en dan had hij er ook nog een 
tafel, een paar 011de stoelen, een grooten Bijbel en wat keukengereedschap. 
Wij begonnen met samen te bidden en toen las ik hem wat voor en na korten 
tijd begon ik te gevoelen, dat een zeer bijz;ondere, genadevolle en bezielende 
invloed in mijn leven kwam door de gebeden van dezen bekeerden dronkaard. 
Mijn bezoeken werden geregeld herhaald. 

Als wij samen neerknielden en hij begon te bidden, werd zijn geest zoo 
.verheven, dat het mij dikwijls toescheen, afsof hij een andere man was, 
een man met een hemelschen geest en de tong van een engel. Er kwam tot mij 
a\s een a 1twoord op deze gebeden - ongetwijfeld · met de mijne verbonden - een 
nieuw besef van mijn verhouding tot de menschen en een nieuwe recht
streeksche drang om anderen lief te hebben en ter wille van anderen te lijden. 
Telkens en telkens weer ben ik die oude trap afgekomen met een gevoel, alsof ik 
oo vleugelen ging en ik heb mij beg~ven naar de samenkomsten in Mile End 
Waste (de achterbu11rten van Londen) om met zondaren te spreken en te bidden 
in een gansch nieuwe en zelf-vergetende wijze. 

Onder de dagen van den groot:1ten geestelijken vooruitgang. die ik gekend heb, 
reken ik die, toen ik veel kwam bij dien vreemden ouden man en toen deze God
delijke invloed door zijn eenvo11dig en biddend geloof in mijn leven begon te 
werken. 

Die goede, oude Cornish I lk zal hem in Clen hem el zien en hij zal een dergenen 
zijn, wien ik mijn dank hoop te betuigen voor alles, wat zij voor mij gedaan hebben". 

De apostel Paulus zegt: ,, Wij hebben dezen schat ii} aarden vaten, opdat de 
uitnemendheid der kracbt zij van God, en niet uit ons." 

Laat ons bidden, ernstig bidde!l, zonder ophouden bidden, dat wij den schat, 
die is Cbristus in ons, waarlijk mogen bezitten I 

De Uwe om te dienen, 

9n/: dd-V~ . 

Op1'den morgen van zijn 70sten verjaardag gebruikt DE GENERAAL met 
· MEVROUW BOOTH een kopje thee in den tuin. 

INTERNATIONAAL 
LEGERNI EUWS. 
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De Generaal en Mevrouw Booth be
zochten in de afgeloopen maand de Ver
eenigde Staten van Noord·Amerika voor het 
leiden van twee congressen, te Chicago 
voor het Centraal- en te New-York voor 
het Ooster-Territorie. Deze campagnes om
vatten: groote openbare samenltomsten, 
bijzondere meetings voor Soldaten en Re
cruten .. krijgsraden met Staf- en Veld-Offi· 
cieren, zendingsdemonstraties, en lezingen 
over de beginselen. het streven en doel van 
het Leger des Heils door den Generaal. 

Zoo zelden laat de veelomvattende Leger
arbeid het toe, dat onze geeerde Leiders 
tezamen gaan op bun verre reizen; de ver· 
wachtingen voor deze congressen waren 
dan ook ten hoogste gespannen ! 

Van de openbare meetings te Chicago 
gehouden, die door duizenden werden bij
gewoond, zegt de Generaal zelf: 

,.lk beschouw dit congres als het meest 
welgeslaagde, dat ik ooit in Chicago leidde. 

De sympathie, de belangstelling en de 
w·ijze. waarop de geestelijke waarheden wer
den aangenomen, stellen deze samenkomsten 
verre boven die van eenig vorig bewek. 

Ten zeerste werd ik gesterkt door de 
tegenwoordigheid van Mevrouw Booth. 
terwijl het feit, dat de Commander, Leidster 
van het werk in de Vereenigde Staten na haar 
ziekte voor het eerst weder in het open
baar optrad, iedereen tot groote dank:baar
heid stemde." 

Aan het congres te New-Yorkzouden een 
1400 Officieren deelnemen, terwijl de meeste 
openbare samenkomsten gehouden zouden 
worden in een gebouw, dat van 3 tot 4 
duizend personen kan bevatten ! 

Frankrijk. 
Reeds gedurende eenige maanden arbeid.t 

het Leger ook onder de bijna honderd
duizend Russische vluchtetingen, die te 
Parijs verblijven. Om dezen nieuwen arbeid 
te beYorderen zal een Russische Strijd
kreet, • V pered" genaamd, worden uitgege
ven. De redactrice van dit blad is een jonge, 
vrouwelijke Officier, die in haar loopbaan 
reeds veel wederwaardigheden beleefde. 

Eertijds medisch studente te Parijs, zette 
zij haar studie voort te Petrograd. In de11 
korten tijd, waarin aan het Leger des Heils 
werd toegestaan, samenkomten te houden 
in genoemde plaats, werd zij bekeerd en ging 
daarna naar de K weekschool te Helsingfors 
(Finland) om opgeleid te worden voor 
Officier. 

Toen deze cursus geeindigd was, werd 
zij uitgezonden om den Leger-arbeid in 
Moskou te beginnen. Echter werd zij bij het 
uitbreken der revolutie gedwongen, naar 
haar woonplaats in den Kaukasus terug 
te keeren, waar gedurende eenige jaren 
iedere omgang met het Leger was buiten
gesloten. 

Toen zij weer vrij was, keerde zij naar 
Finland terug en hood zich opnieuw aan 
voor Leger-dienst. De nieuwe arbeid te Parijs 
opent haar nu een schitterende gelegenheid, 
ook haar landgenooten hei E vangelie te 
brengen. 

(ztrvolg van Pa.~. 2). 

tot vreugde van den Aanlegger en eige
naar er van. Men weet> dat men er 
werktuigen zou kunnen vinden, om alle 
soort onkruid te bestrijden, en wapenen 
om de.n sluip-overval van wantrouwen, 
twijfel en angst af te wenden. Desniet
temin ligt zoo vaak het goede, oude 
Boek bestoven op de plank, terwijl zaken 
en genoegens, kranten en vrienden elk 
bun dee! krijgen. Geen wonder, dat in 
de ure der beproeving de ziel zoo bij
zonder arm is aan raad en troost voor 
zichzelf en den naaste. Gods Woord, 
dat hun tot hulp moest zijn geweest, is, 
hun vreemd en ver gebleven; armoede 
gebrek doet zich gelden. 

•*• 
Wat mqet men doen, wanneer men 

ontwaakt tot de erkentenis van zijn na
latiglleid en inziet dat die een oogst 
van doornen en distelen moet voort
brengen ? - In de allereerste ·plaats niet 
de banden vouwen, om nog wat te 
rusten I · 

Er is een goed, oud woord uit Gods 
Boek, dat zegt: .zaait u tot gerechtig
heid, maait tot weldadigheid, braakt u 
een braakland ; dewijl bet tijd is de• 
Heere te zoeken, totdat Hij kome en 
over u de gerechtigheid regene" (Hosea 
10: 12). 

lndien de ploeg des berouws diepe 
voren sn1jdt in den grond van uw 
hart om bet onkruid met den wortel 
uit te roeien ; indien bet tranen en moeite 
kost, als de alcker der ziel gewied en 
gereinigd, beplant en bezaaid wordt, daa 
is bet resuHaat wel de moeite waard. 
Zoeken wij den Heer, dan zal Hij Zelf 
a!s Hetper met ons medewerken, / en 
bet zal gelukken. Ook wil Hij eery be
v~iligende~ muur opricbten om den gerei
!11gde~. tu1.n van ons hart, opdnt ons 
mnerhJk nu~t weer zal worden tot e 
weg voor wien of wat ook maar tot en 
kleinen hof van Eden, wa~r Gods s~en 
en Gods voetstap vernomen word ena. en. 



STRIJDKREET 

EEN AFSCHEIDSGROET VAN MAJOOR uIEBLER. Kweekschool. 

S.S. ,,lndrapoera", 8 April 1926. 
Daar ik geen gelegendheid had, al 

mijn makkers persoonlijk vaarwel te 
zeggen, wil ik bun door de "Strijdkreet" 
toeroepen: .God zij met U I Tot weer
ziens I" Laat ons tot dien tijd bet Kruis 
boog bouden als bet teeken van over
winning door Hem, Die daaraan stierf 
en door Zijn dood ons bet leven beeft 
verworven. 
• Wij waren Zijn stem geboorzaam en 
hebben ons kruis opgenomen om met 
Hem te sterven, daarom zullen wij ook 
met Hem !even in eeuwigbeid. 
J. Terwij wij deze hoop hebben en er 
een zaligen vrede door genieten , willen 
wij niet vergeten, anderen deze beerlijke 
boodscbap te verkondigen, en .niet moeoe 
warden dengenen, die nog verre zijn, in 
liefde de Iijn toe te werpen, om hen te 
trekken tot Christus ! U in bet Oosten 
en ik in bet Westen. En nadat ons werk 
volbracbt is, zullen wij elkander · voor 
den troon Gods begroeten als dezulken, 
die door Zijn kracbt overwonnen en door 
Zijn genade bewaard zijn. Daarom: Voor-

Twee jaren van volhardend, geloovig ge
bed volgden, en toen moest de dokter op 
zekeren dag na een onderzoek tot zijn 
groote verwondering zeggen : Uw keel 
is genezen I'.' En de Majoor. die al 
dien tijd slechts flu isterend had kunnen 
spreken, juichte nu met flinke stern: .,Hal
leluja I" Bet was voor den verwonderden 
dokter heel rnoeiliiki te gelooven, dat de 
Heer haar genezen had. 

Een aanstelllngvoor bet korps Barmenvolg
de. Niet vele menschen bezochten h'ier de 
samenko msten en eens op een regenachtigen 
avond kwam er slechts een persoon voor de 
meeting ! Toch werd de bijeenkomst gehou
den en aan bet eind sprak de Majoor tot 
den jongen bezoeker: ,,Al. wat ik heden
avond gezegd heb, is voor UI" Dit was de 
eerste maal, dat deze jonge man, nu Kolonel 
Rothstein, in aanraking kwam met bet Leger. 

waarts I ,,jezus Christus is gisteren en beden dezelfde en in "der eeuwigbeid ". 

In een van baar volgende aan stellingen 
protesteerde de politie tegen bet spelen van 
bet muziekkorps op straat, hetgeen haar 
arrestatie tengevolge had. Der politie-agent 
wilde haar een vriendelijkheid bewijzen en 
gaf toestemming om aan de overzijde van 
de straat te loopen. Maar·: ,,Neen. U moet 
Uw orders opvolgen en dde pas -achter mij 
loopen, zoodat iedereen! kan zien, hoe 
Duitschland bet Leger des Heils behandeltl" 
was haar antwoord. 

Uwe U toegenegene 
K. GIEBLER, Majoor. 

&nkele bijzonderheden 
· 5flajoor 

uit de loopbaan 
§1ebler. 

van 
Drie dagen hechtenis volgden, waarin de 

Directeur der gevangenis~zijn dochter zond 
om de Majoor te bezoeken . Deze kwam 
later tot bekeering en werd Officier van bet 
Leger des Heils. 

Toen bet Leger des Heils zijn arbeid begon 
ia Karlsruhe (Duitschland), de vroegere 
woonplaats van de Majoor, bezocht zij met 
11aar broer een der eerste samenkomsten. 
De Majoor was toen reeds bekeerd en greep 
dadelijk de gelegenheid aan, om hiervan 
te getuigen. Aan bet eind der bijeenkomst 
gaf de Kapitein haar een paar koperen S S, 
die zij echter den volgenden morgen weer 
terug wilde brengen. Tot drie maal toe ging 
zij de trap op naar bet Officierskwartier; haar 
broer waarschuwde: ,,Als je ze niet terug 
geeft, zullen ze je als • lid" beschouwen ; je 
moet nu beslissen I" Dien morgen werden 
de S S niet terug gebracht en na veel ge
bed kon de Majoor zeggen : .Heer, als U 
mij roept in bet Leger des Heils, zal ik mijn 
kruis opnemen", en diepe vrede kwam in 
haar hart. 

Ongeveer vier weken later werden er 
Kandidaten voor bet Officierschap gevraagd. 

De nieuwe rsoldaat zag hierin de hand des 
Heeren, die haar den weg wees, welken zij 
moest gaan. Zij hood zich aan en eer er 14 
dagen verloopen waren, was zij aangesteld 
als Kadet-Luitenant. De eerste bekeerling, 
dien de Luitenante won, is nu 'Lt.-Kolonel 
Dreisbach. 

Later, toen cte Majoor als Bevelvoerend 
Officier geplaatst was te Kiel, verloor zij 
haar stem en de dokters konden geen hoop 
op herstel geven. Dit waren moeilijke da
gen I De Terr. Kornmandant besprak met 
haar de ncodzakelijkheid om naar huis 
terug te keeren, maar de jonge Kapiteine 
verklaarde : ,,God riep mij en al kan ik nu 
niet spreken, dan kan ik toch we! iets anders 
doen I" 

- ,,Is U gewillig om alles te doen, wat 
dan ook ?" 

,,Ja,'' was bet antwoord, en de Majoor 
kreeg een aanstelling als assistente in de 

Op zekeren dag ontving de Majoor een 
telegram van bet Hoofdkwartier: .Korn 
naar Berlijn". Daar werd haar een brief 
overhandigd met de woorden : ,,Ga hier
mede naar den dokter. Ce Generaal heeft 
een Duitsche Officier noodig voor Britscb
lndie". Op bet Hoofdkwartier teruggekomeit 
met een bevredigende geneeskundige ver
klaring werd haar gevraagd: ,,Is U bereid 
om naar Indii:! te gaan ?" - ,,Indien bet Gods 
wil is, ben ik bereid te gaan" en in een 
adem volgde: ,, Wanneer zal ik vertrekken?" 
- ,,Over 14 dagen" I 

Dit geschiedde in 1901; in 1908 ging de 
Majoor met Europeesch verlof en keerde 
daarna weer naar Br.-lndie terug, waar zij 
ook gedurende de oorlogsjaren werkzaam 
bleef. Sedert is de Majoor niet weer in haar 

HET CONGRES VOOR INLANDSCHE OFFICIEREN TE DJOKJA. 

,,En daar zallen er komen van Oosten 
en Westen, en van Noorden en Zuiden, 
en zullen aanzitten in het koninkrijk Oods''. 

Lukas 13 : 29. 
Zaterdagnamiddag Jeverde de zaal in ons 

Milltair-Tehuis te Djokja een treffenden 
aanblik. Daar zaten zij, de deelnemers aan 
ket congres, zonen en dochteren van het 
land zelf, vruchten van ons werk in Ned. 
lndie, nu mede-arbeiders in Gods wijngaard. 
•Van Oosten en Westen, en van Noorden 
en Zuiden" kwamen zij, Tan Timor, van 
Ambon, van Menado, van Sangir, van Java, 
ja, zelfs China was door een viertal Offi
cieren vertegenwoordigd. Is het niet een 
zielverbeffende gedachte, dat wij allen een
maal daarboven .zullen aanzitten" als broe
ders en zusters, als kinderen van een Vader? 

In eenvoudige, hartelijke woorden heette 
de Kommandante, de leidster van dit con
gres, de aanwezigen welkom. Duidelijk 
bellchtte zij bet doe! van dit samenkomen ; 
het was niet slechts een gelegenheid om 
oude kameraden weer te ontmoeten, of 
tennis te maken met nieuwe makkers, maar 
bovenal een gelegenheid, om voor korten 
tijd alle beslommeringen des !evens te ver
geten en rustig neer te zitten aan de voeten 
des Meesters, brandenden zieledorst te les
schen met Zijn Levend Water. Eerst dan 
zouden wij na afloop van bet congres ge
Jaafd en verkwikt naar onze verschillende 
posten terug kunnen gaan, om uit onzen 
overvloed aan anderen mede te deelen. 

Oedurende bet congres werd ooze Leid
ster gesteund door een aantal Staf-Officieren. 
Jn de eerste plaats dient vermeld te worden 
Kolonel Hipsey, een veteraan van 41 dienst
jaren. Zijn bemoedigende en leerrijke woor
den bn cbten een grooten zegen tot de 
inlandsche Officieren. 

Het was ons een bijzonder voorrecht om, 
behalve Kolonel en Mevrouw Beaumont en 
enk~le andere Slaf-Officieren, onder wie 
Mev:rouw Majoor Thomson, ook Mevrouw 
van Emmerik in ons midden te hebben. 
Wie kent haar niet, die moedige strijdster 
van de Witte-V..-uis Kolonie? De lieMe, die 
:zij bet javaansche volk toedraagt, uitte zich 

24 - 27 April 1926. 
duidelijk in de wijze waarop zij op moeder
lijken toon de Officieren toesprak. 

Allen betreurden bet, dat Kolonel Dr. Wille 
door ambtsbezigheden verhinderd was, me
de tegenwoordig te zijn. 

Zaterdagavond 7 uur bevonden wij ons 
in de groote zaal van de loge "Mataram•· 
voor de eerste openbare samenkomst, die 
speciaal voor Maleisch-sp1ekenden werd 
gehouden. Het aantal bezoekers overtrof 
zelfs ooze hooge verwachti,ng. Nadat de 
Officieren door de Kommandante aan de 
aanwezigen waren voorgesteld, zongen zij 
ons gezamenlijk een lied toe. Diepen indruk 
maakten . de getuigenissen, die door enkelen 
van onze inlandsche makkers werden gege
ven, getuigenissen, die· spraken van groote 
dankbaarheid en liefde tot Jezus, bun persoon
lijken Verlosser en Leidsman. Als laatste 
spreeks1er trad de Kommandante naar voren 
en behandelde een bijbelgedeeJte. Gods Geest 
arbeidde aan de harten van velen, hetgeen 
duidelijk bleek. toen op Zijn roepstem een 
aantal menschen naar voren kwam en onzen 
Heiland om vcrlossing van zor de bad. De 
Heer was op kennelijke \\>ijze in ons midden. 
J De Heiligingsdienst, die Zondagmorgen 
in ooze Legerzaal werd gehouden, was voor 
de aanwezigen een uur van zelf-onderzoek. 

BOFKHANDFL LEGFR DES HEJLS . -. 

De liederen, die gezongen, de gebeden, die 
opgezonden werden, alles ~prak van een 
groot verlangen naar heiligbeid, en. toen 
Gods vinger ons de zwakke pit at sen m ons 
karakter aanwees, en wij ons meer en meer 
ooze onvolkornenheid bewust werden, werd 
door rr.enigeen een nieuw verbond geslotcn 
met den alheiligen God. 

Dank zij een bijzondere vergunning wa
ren wij in staat, des namiddags een groote 
openlucbtsarnenkomst te houden . De aloon
aloon was bet tooneel van den strijd en bet 
gaf ons groote vreugde, een duizendtal 
Javanen de blijde boodschap van verlos
sing door bet bloed van Christus 1.e kun· 
nen brengen De treffende toespraak 
van Kolonel Hipsey werd door Adjudant 
Hiortb in bet Javaansch vertolkt. De Kolo
nel was - rnede door zijn jaren-lange erva
ring als Evangelieprediker in Brit~ch-lndie -
in s1aat, den aandachtig luisterenden Moham" 
medanen aan te toonen, welk een boor bet 
hiernamaals ors geloof in Christus ons geef1 . 
Wij gelooven, dat wij later.de vr_uchten zul
len zien van bet zaad, dat d1en m1ddag werd 
ui1 gestrooid. 

Zondagavond bood de reheel gevulde 
Loge-zaal een prettigen aanblik. Vanaf het 
moment, dat de samenkomst aanving, tot 

JAVASTRAAT 16 :-: BANDOENG. 
Ruime keuze in Kinder b ij be Is, geillustreerd met een keur van platen, door 

Schottelndreier Ingenaa1d . . . . f. J.25 

J. H. Donner 
J.C. de Koning 
Marg. Meyboom 
S. Ulfers 
W. G. v. d. Hulst 

Half linnen band ,, 1.!)0 
Linnen band • 1.75 
Half linnen band . • ~ : 1.50 
lngenaaid • • 2.00 
Stempel band. " 3.60 
Stempelband, ,, 8.50 
Stempelband. ,, 10.00 

Wederom verkrijgbaar: 
Het hart naar boven I door Mevr. Oliphant-Schoeb 
Stamelingen door Nellie 
Uit de diepte door Nellie 
Lichtstralen op ,den levensweg 

f. 

• 
" 
" 

1.75 
2.50 
2.50 
1.75 
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vaderland geweest. 
Twintig jaar arbeidde ztJ 10 Br.-Indi 

waarna haar overplaatsing naar Ned.-lnd 
volgde. Hier was zij 5 jaar werkzaam. 

Na 35-jarigen arbeid als Officier van ht 
Leger des Heils is de Majoor nu uit de1 
actieven dienst getreden en heeft zich naa\ 
Dultschland begeven . 

KoMMANDEUR LIM 010K NIO, 

de oudste inheemsche Officier in .Ned.-Indit!, 
ontving na 25- jarigen arbeid de medailfe 
voo~ getrouwen dienst van den Oeneraal. 

aan bet eind gevoelden wij Gods tegen· 
woordigheid. Korte toespraken van Officie· 
ren, afgewisseld door enkele za'ngnunimers 
waaronder een bijzonder mooi lied doo1 
de Javaansche kinderen van ons Kinderhuis, 
volgden elkaar op, zoodat de harten def 
toehoorders volkomen toebereid waren ont 
de Evangelie-boodschap, ook dezen a~ono 
door de Komo-andante gebracht, te ontvan· 
gen. Het was een avond van rijken zegen. 

Maandag en Dinsdag waren gewijd aalt 
een aantal besloten samenkomsten en uit 
de spontane wijze, waarop enkele Officieretl 
die daartoe gelege11heid ontvingen, hull 
dankbaarheid aan God en de !eiders uitspra· 
ken, bleek duidelijk, dat bet congres vaJ 
groote geestelijke hulp voor allt:·n is J?eweest 

Vol moed vertrokken onze makkers Woens· 
dagmorgen weer naar bun verschillende 
posten. 

MAGEtANG. 
Woensdagavond leidde de Kommandante 

een bijzondere samenhrnst in de Protes
tantsche Kerk te Magelang, tuwijl Donden 
dagrnorgen in hetzt lfde gebouw een Malei
scbe dienst we1d gebouden. Niettegen 
staande bet . uur minder geschikt leekt 
waren toch een bonderdtal personen tegen
woordig. Met diepe aandacht werd geluist 
terd. Aan bet eind van deze bijeenkomso 
kwamen velen onder t1anen naar voren om 
vergeving of reiniging te zoeken bij Hem, 
Die dien morgen zoo dicht nabij was id 
dat kerkgebouw. 

Nadat ·s middags nog een openluchtsa• 
menkomst was gehouden, vereenigden wij 
ons om 7 uur des avonds in de Legerzaal, 
waar de plechtige inzegening van een aan
tal Plaatselijke Offtcieren, Soldaten, Jong· 
Soldaten en Recruten plaats had . 

De zaal bleek veel te klein, om alle betang• 
s tellenden te bevatten. Het was een onver· 
getelijk oogenblik, toen de ,, vrijwilligers" 
voor Gods leger biddend oi:izongen: 

"Olorie, glorie, ffalellaja ! 
'k Leg mijn al aan /ezus' voet!'',1 

en de Kommandante daama Gods zegeJI 
afsmeekte over deze nieuwe Soldaten vaJI 
Koning Jezus. 

Nadat de schare op treffende wijze was 
toegesproken en door ooze Leldster bepaald 
was bij de eeuwige dingen, sloot Majoot 
Palstra dit samenzijn met dankgebed, ell 
behoorde ook deze reeks van s;:imenkomstert 
weer tot het verleden. ,,Madjoe". 
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