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OE GENERAAL ALS ZOON. 

lechts wemtg groote ouders zijn gezegend met zulk een groot zoon, 
als de Stichter en de Legermoeder waren met hun eerstgeb ,>rene -
onzen tegenwoprdigen Generaal. In het laatst van zijn leven leidde 
ae Suchter te Londen een sam:!nkomst met 500 Staf-Officieren, waar· 
in h1j enkele van z1jn voornaamste redenen om God te danken noemde 

en zeide o. a.: ,, Het was waard, 
geleefd te hebben, om de vader te 
zijn van een zoon als Bramwell!" 
Oat deze Officieren hiermede on-
voorwaardelijk instemden, bewees 
wel de spontaniteit, waarrnede zij 
opsprongen en beiden, vader en 
zoon, toejuichten. 

Een van de kenmerkende eigen
~chappen van dezen grootoo zoon 
is wel de trou we en liefdevolle 
toewijding, waarmede hij gedu
rende veertig ja.en achter zijn vader 
stond en met groote inspanning en 
bescheidenheid alle onderdet!len 
van den Legerarbeid trachtte op te 
voeren tot den hoogen standaard 
van den Stichter. 

Achteraf bescbouwd, zie·n wij, hoe 
volkomen hij beantwoordde aan de 
booge verwachtingen, die zijn 
moeder van hem koesterde. Ten 
z~erste ve~ blijdde hij haar, toen hij 
z11n beslu1t mededeelde, voortaan 
:iijn gehee!e !even te wijden a.an 

· d~ grootsche taak, de redding van 
Z!~len. In haar antwoord schrijft 
zyn moeder: 

,,Als ik voor je wenschte een !even 
van gemak en comfort in deze we
reld, dan zou ik je besiuit betreuren · 
nu ik echter voor je wensch God~ 
welbehagen en het eeuwi"e !even 
in de toekomende wereld "'verblijd 
ik mij. Het is mijn wensc'h, dat ge 
zult !even voor de redding van hen 
voor wien de Heiland eenmaal Zij~ 
bloed stortte. lk, weet, dat dtt een 
!even van arbeid en beproeving 
zal zijn. vol van zelfverloochening 
en strijd, maar ik weet ook, dat 
bet je vrede en vreugde en eeu wig 
loon zal brengen". 

Sedert dat oogenblik van toewij
ding heeft de Generaal aan de 

r. hoogste verwachtingen zijtHff ou
,,!I"' ders beantwoord. 

08 OENERAAL ALS 

CHEF VAN DEN STAP. 

De groote liefde en het ver
trou wen, die het geheele Leger 
den G~neraal heeft toegedragen 
al d_e Jaren, dat hij des Sricriters 
Chef van den Staf was zouden 
moe1lijk te overschatten zijn. In die 
dagen was hij in de wereld niet 
bekeod, maar net Leger kende hem. 
De kracht van zijn persoonlijkheid 
werd gevoeld tot aan de u1terste 
grenzen der Leger-wereld. Nie
mand begreep zoo goed al:; hij 
bet in tensief verlangen van den 
Stichter naar een , getraind' Leger 
des Heils. Om h1ertoe te komen, 
ging ,,de Chef'' op de meest gron
d1~e . wrjze te werk. De oudae 
Off1c1eren herinneren zich met 
d1tpe, blijvende dankbaarheid de 
twe1:daagsche krijgsraden welke 
hij van t1jd tot t1jd li:!idde.' Wanneer eenmaal een juist overzicht van den Leger
arbe1d 11erkregen is,. zal blijken, dat W'einig gebeurtenissen in de Legergeschiedenis 
zooveel ais d<!ze jau1ij <sche c rngressen hebben mdegewerkt aan de oefening en 
vorming van de j >1gere generatie van arbeiders in 0Jds Koninkrijk. Dez.e sa·nen

icomsten bleven niet bep~rkt tot de Officieren, zij strekten zich ook uit t1.1t de 
Mu rK irtten, t->1aac:;e11jk :!-Ofiicieren, J ongclieJen-Werkers, en zelfs tot de J ongelie
dt:n zelf. 

De 'Stichter en de Legermoeder hebben het Leger in het aanzijn geroepen en 
oor hurl enthusia->rh:! en onvergelijkelijken geestdnft voor de redding van ztelen 
t!rden duizenden mannen en vrouwen gewonnen, maar het was de tegenwoor

dige Generaal, die het nieuwe Leger vormde en organiseerde tot de krachtige 
strljJmacht die het thans is. Hl)e goed wist het geheele Leger, dat het onmogelijk 
was, "den' Chef" ook zelfs maar te nadc.::ren voor de overweging van een zaak, 

die ni~t strikt eerlljk of oprecht _was. lemand; gezwic~t voor verzoeking of ge
vallen m ~?nde, vond ~aarentege.~ m "den Chef' een. vnend, die hem zou be I pen, 
zoo.,eel ht] kon, om z11n geeste,11< standpunt te herwmnen. Maar niemand die in 
plicht of oprechtheid te kort schoot, verlangde in de tegenwoordigh~id van 
,,den Chef" te komen I .... 

"Trouw aan Hem, Die hem riep'·, kan geschreven worden boven al de jare'O 
dat de Generaal de recllterhand van den Stichter was. ' 

If 

_, 

OE GENERAAL ALS ARBEIDER. 

Hoe ·de Generaal zijn gebeele 
leven door zooveel art>e1d ver
rich1 te, is voor hen, die hem kennen 
weinig minder dan een wonder: 
Reeds bet le1den der bovengenoem
de congressen alleen wordt door de 
meerderlletd geacht als volduende 
Werk voor een per:;oon. Echter, hoe 
z~aar deze arbeid ook was, met z1jn 
btjzondere eischen aan hart en geest, 
het was voor den Generaal .slecllts 
weinig meer dan een onderdeel. De 
opening van een n1eu w arbeidsveld 
b1jna ieder jaar, met alles wat de 
zending van een groep' pionier
Olf1cieren medebrengt; de moeilijk
heden, ontstaan door onverwachte 
omstand1gheden; nieuwe takken 
van arbt:id op geesteilJk en maat
schappelijk geb1ed, ook dezulke 
waaraan. vroeger zelfs niet gedacht 
werd ; dlt waren de steeds toene
mende veran t woordelijk_heden, door 
,,den Chef" gedragen. In btjna ieder 
land is nu een geschoold Leger, 
gewapend tegen onverwachte ge
beunenissen. In den beginne was 
dit niet zoo. Zelfs in ver-afgelegen 
landen als tjsland en Japan, Aus
trali~ en Argentinie, moesten de 
werkzaamheden geregeld worden 
van her internationaal centrwm uit, 
en wet zonder eenige ervaring als 
leiddraad. Maar met bekwaamheid 
en ver- ziende wijsheid verlengde 
de Chef van den Siaf zijn arbe1ds
dag en won zoo tijd, om aan al
le eisch&n te voldoen. En eerst nu 
blijkt, met welk een groat succes 1 
Voortaan zal de wereld te reke
nen hebben met een Leger van man
nen en vrouwen, Otficieren en 
Soldaten, opgeleid en vastbe
sloten om te handelen voll:{ens 
de groote beginselen, waarmede 
Oeneraar William Booth de we
reld dwong, stil te staan en na te 
denken, en die zijn zoon Bramwell 
het Leger leerde in praktijk te 
brengen. Velen, die arbeiden aan 
de verheffing van het volk in alle 
landen, werden bezield door den 
arbeid en den geest van het Leger 
des Heits. 

DE OENERAAL ALS 
ZENOELING. 

Het Leger maakt geen onder· 
scheid in nationaliteit. ras of stand. 
Voor den Heilssoldaat zijn er slechts 
twee klassen van menschen: zij, die 
tot het Koninkrijk Gods behooren, 
en zii, die daar buiten zijn. Binnen 
bet Koninkriik is de vrede Gods, 
die allen verstand te boven gaat; 
er butten is ellende en verwarring. 

,, De were Id voor Christus is ons 
v~ rlangen", zongen de Stichters; de wereld te winnen voor jezus is immer het vurig 
z1cte1sverlangen van den tegenwoordigen Oeneraal geweest. 

t Oat er ta'1den zijn, waar het Konink1 ijk Gods meerdere vorderin.gen heeft gemaakt 
da n in andere, is wel b<!kend. Naar die landen, wa:u de vooruttgang belemmerd 
w 1)rdt is echter het hart van den Generaal altijd u1tgegaan in d1ep en practisch 
mt ~jel~ven. Vanaf het eerste begin van den Lt;~era~beid in andere ~a.nden heeft hij 
Stcbndvastig gehandhaafd het beginsel van geltJkhetd yan .rang pos111e en gelegen
he jen voor de inheemsche arbe1ders en voor hen, die u1t andere landen werden 
uit ,gezonden. E'l in strijd met alle gewoonten, .~rots bergen. va~ vooroordeel 
en l lang vo')r eenige a 1d~re kring. m~atsch~ppeltJk of ~odsd1enst1g.. het ken de, 
warren Euroneesche Offic1eren naar d~t. begrnsel ~elukk1g en nuit1g werkzaam 
one ier Brirsch-lndiers en japanners, 1mst zooals m Europa b. v. ook Engel-

( Ve1·volg pag. 2, koZ. I.) 
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Jijk bereid was, om vuur uit den hemet 
te doen nederdalen uit wraak over de-· 
genen , die hen tegenstonden I 

£ ~ UREN MET. I I i MIJN BIJBEL. i 
]a, Hij wist het, en Hij weet ook, hoe 

Z iJn volgelingen heden nog dezen zelf
den strijd strijdel'I moeten , als het er 
op aankomt, om ,.minder" te worden, 
te dienen . Hij weet, hoe het men
schelijk hart , zelfs dat van Zijn dienaar, 
zoo gaarne de eerste wil zijn, zoo gaarne 
heerschen wil, erkend, gewaardeerd zijn 
- hoe moeilijk het integendeel valt, om 
ondergeschikt te zijn, te buigen, de min
ste te worden. 

I . ~ DOOR. WIJLEN LT.-KOLONBL A. B. GUGBLMANN. ~ 
~~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ARMEN VAN GEEST. 

!, "Zalig zijn de armen van geest, 
want hunner is het Koninkrijk der 
Hemelen". 

Mattheus 5 ' : 3. 

De armen van geest I . . ..... neen, 
neen hiermede zijn niet bedoeld diegenen 
onde~ de menschenkinderen, die in hun 
verstandelijke vermogens te kort komen, 
wier geschiktheid om normaal te denken 
en te handelen niet genoegzaam ont
wikkeld is; diegenen, op wie wij mede
lijdend neerzien, juist omdat ze ach~erlijk 
zijn en daarom zooveel moeten .~mssen. 
Indien dit zoo ware, zouden WIJ er toe 
komen, om aan zulke toestanden een 
bijzondere genade, een bijzonder voor
recht toe te schrijven. 

Even min kunnen met "armen van geest" 
bedoeld zijn degenen, die lichamelijk 
misdeeld zijn. Wel-is-waar gebeurt het 
vaak dat een beproeving op dat gebied
een 'gebrek of lijden - het geze~ende 
middel is in Gods hand, om de z1el te 
vormen en te louteren en aldus rijp te 
maken voor het Koninkrijk der Hemelen. 
Evenwel het feit alleen van beproefd te 
zijn op 'de een of and ere wij ze, beeft 
geen verdienste in zich. 

Wie zijn zij dan -- arm en van geest -
die de Meestet zalig prijst en geschikt 
acht voor het Koninkrijk der Hemelen? 

Wij herinneren om:, dat deze woorden 
in het bijzonder gericht waren tot Zijn 
discipelen. Het is aan Z ij n v o I g__e I in
g en, dat Hii hier den ~eg w11st tot 
bet Koninkrijk, - het onz1chtbare - dat 

niet is van deze wereld" - den weg, 
die door ,,den natuurlijken mensch" 
nimmer begrepen kan worden, omdat het 
is de weg van zelfverloochening door de 
poort der vernedering en verootmoedi
ging, omdat het is de weg door de .~iiept~ 
been~ ·1a. -1a-ar ons-··hei ~;n-'oP'recntheid" 
erkennen : arm o e de des geest es 
wil zeggen: o o t mo e d des hart en, 
het afsfarid doen van zichzelven -
eigen goedheid. eigen wijsheid. We 
zouden het ook kunnen uitdrukken 

(Ve1·volg van pag. 1). 

sche Officieren arbeiden in Zweden 
Finland en andere landen. ' 

Eerst na vele jaren zal blijken, in hoe
verre de veranderde houding der wereld 
in deze een gevolg is van het vastbera
den doorvoeren van dit beginsel door 
onzen Gene·raal. Wij hebben nu slechts 
de oogen op te heffen, om-ie zien, welke 
onge~venaarde vorderingen in het winnen 
der were Id voor Jezus de weder- in voeri ng 
van dit aposto1isch voorbeeld gebracht 
heeft en aan niemand dan den tegen
woordigen Generaal is dit welslagen 
meer te danken. 

DE GENERAAL ALS GENERAAL. 
Het opkomend 1Zeslacht kent den Ge

neraal alleen als Generaal. Zij beseffen 
nog niet, hoezeer God het Leger in hem 
gezegend heeft. Gewoonlijk wordt in onze 
rangen erkend, dat een Officier op te 
volgen, die den arbeid in een korps of 
land is begonnen en daar welslagend 
en populair is geweest, een teere en 
moeiliike taak is. Maar wat dan omtrent 
de positie van den tweeden Genernal 

· na de lange, onvergankelijke, roemrijke 
loopbaan van den Stichter? Want zij 
zijn niet gelijk, deze beide groote mannen. 
Volkomen een in geest en verlangen, was 
hun persoonlijkheid zeer verschillend. 
Doch, hoe groot en welslagend de Gene
raal ook was als zijns vaders Chef van 
den Staf, grooter nog is hij gPworden als 
Generaal. Oit blijkt d4idelijk uit de wijze 
waarop hij bevestigde, wat reeds izewon: 
nen was; den rechten geest onder de 
Soldaten wist te bewaren; hun aantal ge
stadig deed toenemen; nieuwe arbeids
velden bezette; den invloed van het Leger 
versterkte en zijn kracht vermeerderde om 
datgene te doen waartoe het verwekt was. 
Hii heeft het Leger geleid tot wonder bare 
overwinningen en ongedachte zegepraal. 
In de meest uitgebreide beteeken is ziin 
de woorden zijner moeder, hierboven 
aangehaald, door Gods genade vervuld. 

LANG LEVE DE GENERAAL I 

in de woorden van koning David, 
toen hij zeide: ,,Ook zal ik mij nog 
geringer houden dan alzoo en zal nederig 
zijn in mijne oogen." 

"Want alzoo zegt de Hooge en Verhe
vene, Die in de eeuwigheid woont, en 
Wiens naam heilig is : "lk woon in de 
hoogte en in- het heilige en bij dien, d i e 
van een ve rbrijzelden en ne
d e r i g e n g e e s t i s, o p d a t I k I e -
vend make den geest der ne
d er i gen, en op d at I k I eve nd 
ma k e b e t h a r t d e r v e r b r ij z e I -
den." 

Zalig zijn dus de ,,nederigen van harte" 
de ,,gebrokenen van geest", want - ,,bun
ner is het Koninkrijk der Hemelen ... 

En is het niet zoo? Was dit niet het 
geval, toen wij als arme zondaren tot Hem 
kwamen? Beteekende het niet - voor elk 
onzer- vernedering voor Hem, ten voile 
bewust zijnde van onze schuld, onzen 
val ? En toen wij tot Hem kwamen voor 
heiligmaking. ervoeren wij niet voor de 
zooveelste maal, dat het wederom wilde 
zeggen: "Niets van mijzelf en het al 
van U", of, zooals deze andere man van 
God het leerde inzien - en toen was hij 
een uitgelezen werktuig - toen hij uitriep: 
"Hij moet wassen, ik moet minder wor
den"? 

ja, dat was de !es, die de Meester zijn 
geliefden leerlingen duidelijk wenschte 
te maken. 0, hoe brandde bet Goddelijk 
hart met onuitsprekelijk verlangen om hun 
oogen te openen voor de waarheden van 
Zijn onzichtbaar Koninkrijk I .. 

Hij wist immers, dat ,,de natuurh1ke 
mensch niet begrijpt de dingen, die des 
Geestes Gods zijn", en dat hetgeen Hij 
verkondigde, in lijnrechte tegenstelling 
was met de beschovwingen en gevoelens 
van het menschelijk hart? Wist Bij niet 
al te goed, welk een zware strijd dit 

En toch is deze de koninklijke weg 
naar het Koninkrijk der Hemelen en er 
is geen an dere. 0 e K o n i n k I ij k e we g, 
betreden door onzen Koning 
Z e I f - van de kribbe tot aan het kruis 
- arm geworden om onzentwil - als 
het Lam, Oat ter slachting geleid wordt, 
veracht en de onwaardigste onder de 
menschen - is er grootere ,,armoede" 
dan deze? Toen Hij der discipelen voe
ten wiesch, toonde Hij daarmede niet de 
volle beteekenis van ,,geestelijk arm" 
te zijn? 

En zie - Hij heeft ons daarmede een 
voorbeeld gegeven, opdat wij zouden 
treden in Zijn voetstappen - want ,,de 
dienstknecht is niet meerder dan zijn 
beer". 

De discipelen hebben het begrepen I 
Welk een verandering heeft niet in hen 
plaats gegrepen, toen de Heilige Geest 
op hen nederdaalde I Petrus is gewillig 
geworden, om ,, zich te laten gorden 
door een ander", om gebracht te wor
den, "waar hij niet wilde" •.. Petrus 
ging heen, "verblijd zijnde, dat hij was 
waardig geacht geweest, om Zijns naams 
wil smaadheid te lijden". 

Petrus vermaande de eerste Christenen 
alien, elkander onderdanig te zijn, met 
ootmoedigheid bekleed ; Cristus' voet
stappen na te volgen, . "Die, als Hij ge
scholden werd, niet wederschold, en 
als Hij teed, niet dreigde." 

Zie eens naar Johannes, die later den 
schoonen naam verwierf van ,,apostel der 
liefde" en wiens brieven den geest der 
Jiefde ademen, zooals wellicht van geen 
der anderen. 

En Paulus getuigt: "Hetgeen mij ge
win was dat heb ik om Christus' wil 
schade geacht" en "ik ben met Christus 
gekruisigd" ... 

0·01 P-Oe:O een teest, oor de oude natuur, bet 
oe;eeKe~e~ zou v·t het voor een Petrus En door alle eeuwen heen hebben 
,,eigen 1k - hoe 1gker zou zijn het Christus' discipelen heerlijke voorbeeld~n 
zooveel gemakkeliJ .uen den Meest~r en gegeven van het dagelijks in practl]k 
z:waard te trekken. &0 , dan stil te zijn brengen van dit beginsel. lk denk daar 
ztchzelf te verdedrge. ~annes zelfs dade- juist aan het lndiaansche opperhoofd, 
en te lijden; dat een jor.c. _ 

~~ l§9Cl!lci:'?1!=0=1ID¢C:ill=O=l~l~l@'i 
j)'\;l · ~ttre ?egene 11 en ~eboebe ~- ! , ~ 
~ 1!\e ~·~.:. aange7itbt ober mt lttf)ten en ?lJ ut genabtg! . 

~eerc berf)effe-.;an, .Jllqmcri 6 : 24 _ 26. ~ 
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VRIJHEID - (i("EVANGENSCHAP. 
ds 

Ware vrijheid beteekent eenerzij kt 
Goddelijke gevangenschap. Het klin en 
wel erg tegenstrijdig, nochtans is het e n
waarheid en ik wil tracbten, dit hiero 
der te bewijzen. •e-

Wanneer ikspreek van bewijzen, dan b •rd 
doel ik, door aanhalingen uit Gods Woo ·er. 
aan te toonen, dat een waarachtig Christ 
zich een gevangene des Heeren weet. .u-

Luister nu maar, wat de apostel P 
lus van zichzelf zegt in : 

Efeze 4, vers I : "Zoo bid ik u d 
broeders, ik, d e g e van gen e i n d 
Heer e .... " 

2 Timotheus I, vers 8: .Schaam 
dan niet de getuigenis onzes Heeren, no 
mijns, die Zijn gevangene ben". 

Filemon, vers I : "Paulus, e en g 
vangene van Christus Jezu 

Lezen we verder de brieven der ~ 
dere apostelen na, dan vinden we, < 
alien zonder onderscheid zich die n ~ 
k n e c h t e n d es H e ere n noemen 
in deze beteekenis moeten wij ook I 
woord ,,g~yangene" van Paulus begrijp 

Gaan WIJ nu het !even van deze ap 
telen rra, dan zien we, hoe dat le\ 
een aaneenschakeling van moeitevol 
doch heerlijken arbeid tot eer van Ge 
naam was. Vooral Paulus, de apostel, 
heidenen, had het hard te verantwoord 
Zwaar was zijn arbeid voor lichame 
on?,erhoud _en zwaar ook was de g( 
teh1ke arbe1d onder de heidenen ! M 
hij deed het in ge"'.angenschap des Heer 
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een b I !j m o e d i g e en v r ij w i 11 i g e 
gevangenschap en dienstbaar
h e id aan den Allerhoogste. En 
n c c h t a n s w a- s h ij v r ij I V rij i n 
d e h e e r l ij k s t e en g r o o t s t e b e· 
'c eek en is van het woord, n. m. J. vrij 
van de zondebanden, vrij van de heer
schappij van satan, vrij ten eeuwigen 
!even, vtijgekocht door het dierbaar bloed 
van den Heiland der wereld, Wiens 
eigendom hij was! 0, een dergelijke 
vrijheid, tevens gevangenschap is waqr
lijk heerlij k I 

En hoe is het nu met on z e vrijheid 
- gevargenschap gesteld? Wij noemen 
ons Christen en en spreken ook zoo gaar
ne van ,, vrij zijn", doch hoe begrijpen 
wij dit? Juist zooals Paulus het deed 
en zijn mede-apostelen? Of beschouwen 
we het als een vrijheid om te arbeiden 
naar willekeur, al naar gelang we er 
Just in hebben of niet? 

God helpe ons, dat we het voorbeeld van 
Paulus zullen volgen en onze vrijheid zul
len gebruiken in dienstbaarheid aan God! 

Ware vrijheid van ziel eischt ook 
gehoorzaamheid aan hen, die boven ons 
gesteld zijn, zonder aanzien des persoons 
en tot eer van Gods naam. Lees hier
omtrent maar eens 1 Timotheus 6 na. 

Moge de liefde en genade van onzen 
R eiland, jezus Christus, ons helpen, de 
vrijheid, die Hij ons kocht met Zijn 
dierbaar bloed, ook te gebruiken tot ver-
heerlijking van Zijn naam I · J. S. 

I MAART 1926. 

dat bij den zendeling kwam om hem van 
zijn besluit, Christen te worden, me
dedeeling te doen. ,,Maar dan moet ge 
ook · toestaan, dat uw haar geknipt 
wordt" , (het lange haar, dat hem als 
krijgsman kenbaar maakte) werd hem 
gezegd, en hij werd bereid gevonden .en 
liet het toe. 

Maar op weg naar zijn hut ontmoette 
hij een groepje lndianen van een anderen 
slam, die, toen zii ontdekten, dat hij van 
zijn haardos ontdaan was, hem uitlach
ten en lafaard noemden. O, welk een 
hevige strijd werd er toen gestreden in 
het binnenste van onzen held! Hij, de 
flinke, sterke man, .moesf hij zich zulk 
een vernedering laten welgevallen? 

Thuis gekomen, wierp hij zich languit 
op den grond en weende als een kind. 
Zijn vrouw, een Christin, zeide zachtkens: 
,,H ij stierf voor u en kunt ge dat niet 
dragen om Zijnentwil ?" 

De woorden misten hun uitwerking niet. 
Hij stood op en met een tot nu toe onge
kende uitdrukk ing van heilige vastbera- J 
denheid op het gelaat, antwoordde hij: 
.Ik ben gewillig". Het fiere opperhoofd • 
had begrepen, dat het voortaan zijn roe
ping zou zijn, het juk van Christus op 
zich te nemen, "arm van geest" te 
worden 

Een jong meisje was sedert haar be
keering vervuld met een vurig verlangen, 
om als zendelinge uit te gaan naar de 1 

heidenen. Familie-omstandigheden belet
ten haar echter, om aan dit verlangen 
gevolg te geven. Als dochter van een 
talrijk gezin moest zij meehelpen om in 
aller onderhoud te voorzien , en zoo kwam 
het, dat zij als eenvoudige keukenmeid 
het noodige geld verdiende. Ondertusschen 
gingen de j~ren vooroij en het scheen 
haar toe, dat haar brandende begeerte 
wel nimmer vervuld zou worden. Eindelijk 
vroeg zij zich af: .Zou het misschien 
Gods wil voor mii zijn, om Hem in de 
keuken te blijven dienen en Hem d a a r 
te verheerlijken ?" En zii bracht het offert 
. . . . . En toen zij aldus gewillig was 
bevonden, om als het ware n i et s te 
zijn, toen opende de Heer de deur; de 
omstandigheden veranderqen en heden is 
zij op de zoo zeer begeerde plaats in 
's Meesters wiingaard. 

Behoorde ook zij niet tot de .armen 
van geest"? 

. . . W a n t h u n n e r is h e K o
n ink r ii k der Hemelenl 

Niet slechts hiernamaalg - neen, reeds 
hier op aarde bezitten 1ij het, want de 
Koning van dat Koninkriik heerscht ook 
op den troon van hun hart. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

Canada. 
Gevangenis· ambtenaren uit alle dee I en van 

Canada woonden het iongste renifenfialr 
congres te Winnipeg bij. onder presidium 
van Generaa1 Hughes, Superintendent van 
de Strafizestichten van Canada. Ten elnde 
zijn waardeering te to01•en voor den arbeid 
van het Leger ten behoeve der gevanizenen, 
verzocht de president, dat ePn i:lrietal ver
tegenwoordigers van hPt Territoriaal Hoofd
kwartier een van de besloten vergac!eringen 
zou bijwonen. 

In zij n we! krimgtwoord zei Gen er:ia 1 Hughes, 
dat geAn woorden het uitnemende wnk 
van de Canadeegche Heilssoldaten konden 
WPergeven. Zij waren de beste vrienden, die 
de gevangenis-autoriteiten hf1dden. Hij hoop
te, dat deze !'amenwerking nog tang zou 
mogen voortduren, en wenschte, dat het 
moge1ijk ware, het publiek een lange lii'3t 
vo()r te lel!ge11 van de menschlievende dien 
sten, door het Leger bewezen. 

Het had hem verheug.d van de vergchit• 
I en de directeuren rappnrten te ontvan gen 
ovrr den Legerarbeid binnen de geva nQ"enls
muren, en van hen te vernemen. dat deze 
bezoeken en samenkomsten znozeer f!Pwaar· 
deerd worden door de gevangenen. Hii ge• 
waagde ook vol lof over de zorg van het 
Lrger voor de familiebetrekkingen van ge
vangenen. 

~ Jk vertelde," zei hii, • van een geval, daf 
ik zelf van dicht nah!j gPzien heh, eenige ' ( 
tijd geleden in Vancou · er, en een heer, di. 
daar aanwezig was, zei na afloop, dat hil 
voortaan iederrn Lef;!'erkollektant, dieo hij ont· 
moette, een dollar zou geven . Kort1relede11 
ontmoette ik hem weer en hij vertelde me, 
dat zijn belofte hem reedg tusschrn de drle• 
en vierhonderd dollars gekost had!" 

Denemarken. 
Te Aahenraa . in het Zuiden van Jutland-' 

ern van de steden welke aan Dene'Tlartce11 
overgeg-aan zi.in bii het Verd rag van Verga II~ 
!es - is Pen nieuw korps geopPnd door de' , 
Territoriaal Leider. Kolonel Gunderst>n 1 

werd no gal veel tegenstand bii ondervond 1 

en de Gemeenteraad wilde het Lq!er r 
toestaa n een kwartier te huren, ofact 
het contract reeds geteekrnd was Een Le 
vriend heeft ech!er <tan het Leger eer 
afgrgfaan met de hepaling, dat deze dee1 
achttien maanden vrii van huur nl zi n tte 
klcine groepje Heil s~ trijders is reeds beti~ 
met een krachtig zielreddend werk. 
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OFFICIEELE 
MEDEDEELINGEN. 

~Bij volmacht van den Generaal.) 

Gehuwd: 
KAPITEIN o:w. F. STEEN, die op 26 Juni 
1922, vanuit Newark, New Yersey - U.S.A., 
in ooleidin!! kwam, laatst gestationneerd in 
het Miljtair Tehuis te Soerabaja, met 
. l<APITEINE ANNEGIEN KUIPERS die 
0p 11 januari 1923 vanuit Amsterd~m I 
Ned.erland, in .opleiding kwam en laatst ge: 
s~ahonneerd tn het Vrouwen en Kinderzie
kenhuis te Soerabaja, 

te Soerabaja op W oensdag 17 Februari 
1926. . 

KAP JTEIN DFRK RAMAKER, die op I 
N.ovember 1923 vanuit Soerabaja in oplei
dmg kwam, Jaatst gestationneerd op het 
Hoofdkwartier (bijzonderen dicnst) met 

ENSIGNE BEATRICE E. WARNES, die 
op 3 Stptember 1917 vanuit Marrickville 
N. S. W. - ~ustralie, in opleiding kw am. 
laatst gestat1onneerd in het Militair Tehuis 
te Soerabaja, 

te Soerabaja op Woensdag 17 Februari 
~1926. 

Aanstellingen: 
Adjudant B. Meyer naar Am barawa-Sectie. 
Adjudan t T. Bn d son naar de Leprozen

kolonie Semaroeng te Soerabaja. 
Ensign P. BaHer naar het Militair Tehuis 

te Soerabaja (in bevel) . 
Ensign L. Glover naar het Ooglijders Hos

pitaal te Semarang. 
Ensign S. Reunders naar het Militair Tehuis 

te Malanjl (in bevel). 
Ensign T. Englund naar het Europeesche 

korpste Tega! (in bevel). 
Ensign M Lehmann naar het inlands ch korps 

te Poerworedjo (in bevel). 
Ensign M. Karcenbeld naar het Meisjeshuis. 

te WeJt.(fvreden (a~ sistrnte). 
Ensign Wikdal naar Kantewoe (in bevel), 
Kapitein D. Ramaker naar het Hoofdkwartier. 
Kapitein E. Rosendahl naar ~het Chineesche 

korps te Ratavia. 
Kapitein M . Berge naar het Kinderhuis te 

Djokja (assistente). 
Kttpitein J. v. Eggelen naar het Meisjeshuis 

te Weltevreden (assistente). 
Luitenant F. Papilaja naar het Militair Tehuis 

te Weltevreden (ass istent). 
Kdt.-Luitenant A. Weers naar het Kinderhuis 

te Bandoen g (assistente). 
Kdt. ·Luitenant Oey Tjoen Tok naar het 

Chineesche korps te Soerabaja. 
Kdt.-Luitenant J. La1uperissa naar het in·· 

. landsche korps te Magelang. 

Bandoeng, 19 Februari 1926. 
M.j . v.d. Werken, 
Terr. Kommandante. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

20 Februari 1926. 

De reis van de Territoriale l(omman
dante naar Celebes. 

Voor de. ~olonel op reis g ing, ontmoette 
zij de Offic1eten van Bandoeng en gaf hun 
een overzicht van haar voorgenomen be
zoek aan Celt bes, en verzocht de voorbede 
der Officieren voor deze campagne. 

Underweg deed de Kolonel Djokja aan 
voor belangrijke besprekingen met den Re
sident en een tezing voor de Kadetten~ 

Het • week-end" we rd te Soerabaja door
gebracht. Het rapport over de samen
komsten, hier gehouden, zal zeker met 
belangstelling warden gelezen. 

Te Makassar werd de lezing van de Ko
lonel gepresideerd door den Burgemeester, 
te Dongata door den Ass.-Resident. 

De jaarlijksche ,,audit" der boeken op 
het Hoofdkwartier. 

Jhr. L. W. van Suchtelen heeft wederom 
de boeken nagezien, alles in goede orde 
bevonden en zijn tevredenheid betuigc! over 
de administratie. 

In een gesprek .met de Terr. Kommandante 
prees hii Brigadier Wolters een zeer be
kwaam Finantieel Secretaresse en het beheer 
der fondsen krachtig en zuii:iig. . · . 

Het finantiee1 jaarverslag is nu 1n handen 
van den· drukker en zal op verzoek gaarne 
aan belangstellenden warden toegezonden. 

Majoor Giebler. 
In het eind dezer maand zal de Majoor 

Oost-lndie verlaten en naar Duitschland 
terugkeeren; de reis zal onderb1oken wo.r
den door een kort bezoek aan vrienden in 
Engeland. In Mei zal de Majoor 35 dienst
jaren voltooid hebben; de eerste 10 jare~ 
werden besteed in het vaderland, waar z11 
21ls jong Officier deelde in de moeilijkheden 
<lier eerste dagen. Op een vraag van. het 
lnternationaal Hoofdkwartier, of ziJ gew1lllg 
was om naar Britsch-lndie te gaan, werd 
zonder aarzelen een bevestigend antwoord 
gegeven, gevolgd door de vraag: ,,Hoe 
spoedi g wilt ge, da~ i k gaan zal ?" - ,,Bin
nen 14 dagen" I -

Na 20 jaren in Britsch-lndic gearbeid te 
bebben , werd de Majoor nu 5 jaar ge!eden 
naar Oost· Jndie overgeplaatst, waar haar 
laatste aanstelling th. I S1atistiek-Departe
ment van het Hoofdkwartier was. De Majoor 
is in 18 jaar niet in haar vaderland geweest. 

S T R lj D K R E E T 

Een aardig kereltje van goed 2 jaar stond in een heldere streep zonlicht, die door 
de wolken in fie kamer v1el, en in zijn handjes klappende, riep bij zijn moeder 
toe: ,,Ook I Mam ma I •ook ! me 'tanding in tbe smile of God." (0, moeder, kijk ! ik 
sta in den glimlach van Uod.") 

,,God zegene mijn li~veling en moge hij altijd in Gods glimlach staan", zei de 
moeder en kuste hem. 

De kleine jongen groeide op en werd een groot man, die een hooge positie ver
kreeg aan bet hof van zijn koning, maar, hoewel hij zich Christen noemde, was 
hij toch niet gelukkig. Op zekeren dag vond hij onder allerlei dingen, die zijn reeds 
tang ontslapen moeder hadden toebehoord, een paar kinderschoentjes. In het eene 
ervan zat een strookje papier~ waarop geschreven stood met zijn moeders hand: 
"Deze schoentjes werden door mijn jongen gedragen, toen hij goed twee jaar oud 
was . . l:lij stood in een zonnestraal en zei: ,,me 'tanding in God's smile, mammal" 
(lk sta in Gods glimlach, mama.) God geve, dat mijn dierbare jongen zoo mag 
leven, dat hij altijd zal staan in den glimlach van God I" 

De schoentjes spraken duidelijker tot dien beer dan iefs anders en hij zag in 
een oogenblik, wat zijn vergissing geweest was. Hij had getracht den koning te 
behagen, eer voor zichzelf te winnen en God had de twet de plaats gekregen. 
Geen wonder, dat hij zijn vreugde verloren had. Daar en dan knielde hij bij de 
kinderschoentjes neer; gaf zich opnieuw geheel aan God over en vroeg Hem om 
genade, om altijd te !even naar Zijn welbehagen 

-*· . .. ..&l51J'}iiK? ... 
¥ ~ \ ~~~ -,'~;:::" 

---1-;:· Gocts glimlach, daar moet het ons om te doen zijn. Zijn welbeha12en 
moet onze belooning zijn en tegelijkertljd de bron van onze vreugde, 
dan kunnen wij waarlijk als vrije menschen wandelen en wandelen in het licht, in 
den glimlach van God. Oat is ook de beteekenis van dien heerliiken, priesterlijken 
zegen, die tot het oude Israel gesproken moest worden: ,,De Heer doe Zijn aan
schijn over U l i ch ten". Zooa1s het kind de lief de en het welgevallen van de 
moeder lezen kan in haar oog, zoo moet het ons zijn, wanneer wij kinderen van den 
hemelschen Vader, opblikken tot Hem; dan moeten wij Zijn lichtend aangezicht 
ontmoeten, dat ons zeggen zal: ,,lk heb een welgevallen aan U." Dit kan echter 
alleen, als God waarliik de eerste is en Zijn eer en Ziin belang in de eerste plaats door 
ons gezocht worden . Zijn aangezicht licht ongetwijfeld over degenen, die Hem har1elijk 
liefhebben en ook Zijn voetspoor zoeken op deze wereld, dat voetspoor, dat zoo 
menigmaal te vinden is onder veracbten en armen, in sloppen en stegen, in kam
pongs onder kranken en misdeelden. 

Ik dacht dezer dagen nog er over, hoe onze Stichter Will.iam Booth, den 
tegenwoordigen Generaal, die nu zijn zeventigsten geboortedag v1ert, voerde tangs 
de kroegen in het Oosten van Londen toen hij nog maar een knaap was en hem 
wees op de dronkaards, op de losban'digen, op de verdierlijkten en in zijn hart het 
verlangen tot redding der verloornen, tot losla1i1W der gevangenen wakker maakte. 
En zoo is dit heele !even, van den knapen-leeftiJd af aa_n a~hter den .. Meest~r a~n 
geweest en nu, als · krachtig grijsaard van zeventig jaar. 1s htJ nog alt11d be.zig z11n 
duii;enden Officieren en andere volgelingen over de geheele wereld twee dingen te 
zeggen: "z,Jekt Gods glirhlach", en ,, Voigt het voetspoor va~. den Meest~r." En 
van het laatste zullen wij zeker spoedig moede worden, als .w11 het eerst~ m.et vol -
doende geleerd hebben. Gqd geve het ons alien, die Hem d!~nen, om Z11n hchtend 
aangezicht over ons te hebben, Zijn glimlach op ons dagelljksch le ven I 

- Zalig is 't om ~ob te bienen ! 
3Jn ?ijn bienst i'3 brebe en rust; 

l'rebe, bie geen menscb kan roobtn, 
J,>em te bolgen is mijn lust. 
Jlieber arm. beracbt, berlaten, 
iJBan te leben ?Onber J)em ! 

3fa. ik min J,>em boben aUes ! ~obenal ! 
3f a. ik min mijn ~eer en J)etlanb bobenal ! 

J,>ulp ban brienben moge falen, 
3fe?U5 blijft mij steebs nabij ! 

Zon ban aarb.Scben boorspoeb bale, 
~l in al is J,>ij boor mij t 

'k iJBank mijn rebbing en ben bemel 
~n mijn licf)t en breugb aan J)em t 

3Js bet tunnber, bat 'k J,>em lid fJeb bobenal 1 
3f a, tk min mijn ~eer en ~eilanb bobena[ ! 

l'elen tuillen ~em tutl bolgen, 
~Is 't gemakk'lijh gaat en goeb ; 

~aar i.s 't bolk, bat boor J)em beil {Jeeft 
~er, gemak en goeb en bloe'b? 
J)etlanb, 'k f)eb mw kruis geko?en. 
J)tlp mij leben ?Ooal.5 @ij ! 

~ant ik min m biJben alles t j§obenal ! 
3f a, ik min mijn ~eer en J!i)eilanl• bobenal ! 

-
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Wij danken de Majoor voor haar ernsti
gen, toegewijden dienst en bidden dat Gods 
bijzondere zegen haar dee! moge zijn ge
durende de jaren van welve rdiende rust. 

Bijzondere campagne te Magelang. 
Majoor P alstra bracht een gees1driftig 

verslag uit over de ~amenkomsten , in ver
band met deze Campagne gehouden. Ue 
Protestantsche Kerk was welwillend afge
staan voor drie meetings en door vrie nde
lijke schikking van den militairen Komman
dant mocht een openluchtmeeting g ehouden 
warden op bet terrein voor de kazerne van 
gehuwde militairen. Het militaire flui1korps 
werd voor deze beide dagen vrijstelling 
van dienst verleend om in de bijeenkomsten 
te as!'isteeren. 

Adjundant Nyheim had dezen veldtocht 
uitstekend voorbereid. 

Aardbeving in Celebes. 
S1afkapitein Woodward zond eenige bij

zonderheden in verhand met een zeer sterke 
aardschok in Midden-Celebes, die gevolgd 
wercl door 15 lichlere schokken . De bewo
ners J.unnen zich niet herinneren, ooit zulk 
een buitengewoon zware aardbeving eerder 
te hebben meeg(maakt. In Koelawie werd 
het kw artier van Kapitein Tari ma beschadigd 
en de Officierswoning te Lindoe stortte in. 

Gelukkig is er buiten het bovengenoemde 
niets ernstigs meer gebeurd. 

Ambarawa-Sectie. 
De Terr. l<ommandan1e heeft Adjudant 

Meyer aarigesteld om den Divisie-Officier 
te assisteeren in het werk onder de inlan
ders op Midden Java en zal in verband 
hie1mede eeriige verantwoordelijkheden dra-
5en. De Adjucant zal in Ambarawa wonen ; 
dit is een geschikt middelpunt, dat een 
verbindingsschakel met het Hoofdkwartier 
zat vormen, en in velerlei opzichten zeer 
nuttig zijn zal. 

Versterking. 
Ensign en Mevrouw Beunders met hun 

kleinen jongen, Emigne l<arrenbeld en l<a
piteine van Eggelen !de beide Jaa1ste Offi
cieren werdc n in de vaarwelmee1irg te 
Amsterdam bevorderd) zijn op 8 Februari 
behouden 1e Priok aangckomen, waar zij 
door de k~1me1aden van \Veltevreden har
telijk werden verwelkomd. Den volgenden 
dag reisden zij door naar P andoeng-; op het 
Hoofdkwartier hee1te Brigadier W olters hen· 
welkom, tern ijl Mevrouw Palstra en Staf- · 

kapiteine Peckley de openbare wt:lkomst-
meeting leidden. 

Nog een huwelijk.': 
In bet laatst van deze maand zal D. V. 

het huwelijk van Ensign Wikd;.i] met Ensigne 
Ohrstrand te Semarang warden voltrokken. 
Majoor Palstra zal de huwelijksinzegening 
leiden . Wij bidden, dat Gods rijkste zegen 
zal mogen rusten op den arbeid dezer mak
kers in hun nieuwe aanstelling te Kantewoe 
in Midden-Ce!ebes ! 

Buitenlandsch verlof. 
Naar de bestaande plannen zullen de 

volg ... npe Officieren op 31 Maart met 
het stoomEchip .Indrapoera" van Priok ver
trekken vour Europeesch verlof: 

Ensig-n en Menouw Midtbo van Kantewoe 
naar Noorwegen. 

Ensigne A. Kyle van het Hoofdkwartier 
naar Enge!and, 

Ensign P. Rollfs van de Lepra-kolonie 
,,Semaroeng" te Soerabaja naar Holland, 
terwijl Kapiteine Kuneken van het Kinderhuis 
te Bandoeng met haar ouders naar Holland 
zal gaan. 

Deze makkers hebben toegewijden dienst 
verricht; wij wenschen hun een aangeoarne 
reis, een gelukkig wederzien van familie en 
vrien den en rijke zegeningen voor lichaam 
en ziel I 

Nieuwe korpsen. 

Met groote vreugde kunnen wij onzen 
lezers bekend maken , dat van den buitenpost 
te Tega! en den Chineeschen bui1er post te 
Batavia afzonderlijke korp!'en gemac:.kt kon 
warden. Voor het nieuwe korps te Te
ga! is Ensigne Englund, voor dat te Bata
via Kapiteine Rosendahl door de Kolonel 
aangesteld. Mage de2e kameraden in baar 
nieuwen arbeid rijkelijk geugend wordenl 

Vreugde en droefheid. 
De Kapiteins Kala;;gi van de Kalawara- Ko

lonie werden verblijd door de geboorte van 
een lieve baby. Volgens de laatste berichten 
maken de moeder en haar kleine dochter het 
nu wel. 

De Kapiteins Wenas, niet lang geleden uit 
Cele bes naar Java overgeplaatst, verloren kort 
na aankomst op Boc::gangan bun jongste kind. 

Hartelijk deelen wij in het verlies dezer 
kameraden. 

j aarboek van het Leger des Heils voor 
1926. 

Voor onze Engelsch lezende' vrier.den, 
die belangstellen in den wereld-omva1ten
den arbeid van het Leger des Heils, is he t 
jaarboek voor 1926, waarvan een klein aan
tal exemplaren juist uit Landen ontvan gen 
is, aan 011.~. i-andelsdepartement verkrijgbaar 
a f 1 25. ":tt. boek geeft een overzicht va n 
ons werk m 1eder land, b~.vat vele Ieerrijke 
on~e.r werpen, en een hist van de Staf
Ofhc1eren met hun aanstelling. 



4 S T R IJ D K R E E T l MAART 1926. 

:Rapiteine &tna !Borg en :Rapitein ~· 'VOLVO !f outiainen 
zeide de Kolonel, ,,maar een bilik huis ea 
eenzaamheid te midden van menschen, wier 
taal en gewoonten hun vreemd zijn, zonder 
Europeanen om eens mee van gedachten te 
wisselen, zoo gaan zij hun huwelijksleven 
in, doch God gaat met hen en datis het bestc". tez2men verbonden tot den dtenst voor §od in het Eeger des :Jlei!s. 

Na den Kerkdienst wachtten vele vrien ien 
om de 1eeurig gedekte tafels in het Mi litair Te
huis, waar de ma11nen van Land- en Zeunacht 
zoowel als de vrienden van ,,buiten" aanzaten. 

r Donderdag 21januari1926 was een blij
de, gewichtige dag in het !even va.n ~>nze mak
kers de Kapiteins Borg en Puut1arnen. want 
hun' hartewensch zou dan in vervulling 
komen, om n. m. I. voortllan tezamen den 
levensweg te gaan en met vereende kracht~n 
den arbeid in Gods Koninkrijk voort te 
zetten. 

was te gast dien "'middag: de Ko Ion el als 
"eeregast" en de Officier~n van Weltevreden 
alsmede enkele makkers-Officieren van an I over haar toekomstigen levensmakker ge

sproken: ,,Ik weet, dat het bij hem altijd 
God eerst is en dan kom ik, en daarom ben Ook. nu was de Kolonel de eere

gast, wat ten zeerste gewaardeerd werd 
door alien. Prettige vroolijkheid heerschte, 
vooral toen de bruid het eerste stuk 
van de bruidstaart nam en de hruidegom 
den heelen kring rand ging en de gas1en 
oµ hun beurt ht! voorbeeld der bruid volgden. 
Toen kwamen de ,,speeches". Een der mak
kers opende de rij, daarna volgde een der 
militair.:n, die in hartelijke woorden dankte 
voor alles, wat vooral de Kapitein gedaan 
had voor de bezoekers van het Tehuis. Rij 
den oproep voor ,,vrijwilligers" was er geen 
oogenblik pauze. Het eerst stand een mari
nier op. ,,A ls de Kapitein je een hand geeft", 
zeide hij o.a, ,,dan is het, alsof hij 1e niet 
meer los zal laten en zoo is het ook bij hem 
met geestelijke dingen. Als hij je eenmaal 
te pakken heeft, laat hij je niet m eer los." 
De instem ming, die volgde op deze woorden, 
getuigde, dat dit tie ondervinding van vele 
aanwezigen was. Ook namens de burgerij 
sprak iemand, een heer uit Gerdormeerden 
kring. ,,Het e"rst kwam de Kapitein hij mij 
toen ik ziek was; hij verkocht de .Strijd
kr<'el" en hoewel zij n Hollandsch heel ge
brekkig was, voelde ik, dat, oischoon wij in 
vele dingen verschilden, er toch meer was, 
dat ons verbond: wij hebben een Heiland 
en een Verlosser." Warm applaus volgde 
op dit woord. Toen kwam nog eens de 
bruidegom, die haast geen woorden kon 
vinden om uiting aan zijn gevoelens k geven. 
Doch dat behoefde ouk eige:ilijk niet; in 
men1g 1oog blank een traan en wij voelden 
het alien: de Kapitein hart de harten gewon
nen, niet allee'l voor z ch•elf, m1ar vooral 
voor zijn Meester Zooals de Kolonel het ook 
uitdruktc- in haar slotwoord di en avon<i: hij had 
de zielen gezocht en de harten gewonnen. 

dere plaatsen. En
kelen hunner kre
gen de g~legenheid 
een woord van hart 
tot hart te spreken. 

ik zoo blij ." Voor
zeker de schoonste 
en heerlijkste getui
genis, die een bruid 
van haar bruidegom 
kan geven! De Territoriale Kommandante was voor 

de huwelijks-inzegening over gekomen, en 
zooals de Kolonel zelf verklaarde, gaarne 
wilde zij dit huwelijk inzegenen, daar zij 
zeker was, er nooit spijt van te zullen 
hebben: beide makkers zijn ware kinderen 
Gods en echte Heilsofficiercn. 

De bruidegom kwam 2 jaar, de bruid 
eerst 4 maanden geleden vanuit het hooge 
Noorden het merenrijke· Finland, naar deze 
eilanden' met een hart vol liefde en toewij
ding voor de zaak des Heeren. Met groote 
wilskracht en volharding leerden bdden de 
moeilijke Hollandsche taal en wisten alle 
bezwaren, die de groote over gang voor hen 
meebracht, te overwinnen in de kracht des 
Heeren. 

Even kwam er een schaduw bij de ge
dachte, dat de geliefden in het verre 
vaderland niet zouden weten, welk een ge
beurtenis er ging plaats hebben in Welte
vreden met twee der hunnen, doch toen 
Donderdagmorgen vroeg een kabelgram 
hartelijke ~elukwenschen" bracht van ge

iiefden en makkers uit Finland, schitterden 
de oogen en was alles zonneschijn. 

••• 
Meer als een "Moeder" dan wel als 

Leidste.-" was het, dat de Kulonel des 
~orgens de bruid vergezi;l~e naar het 
Residentie-kantoor. De metSJeS van het 
Meisjeshuis. waar Kapiteine Borg de 4 maan
den van haar verblijf op Java had gearbeid, 
hadden zich opgesteld bij den uitgang van 
den tuin en toen de auto het hek uitreed, 
werd de bruid een regen van rozebladeren 
toegestrooid en een mooi bouqHet overhan-

digd. ·• h 1··k It kk" . Na de wette1t1ke uwe 11 svo re mg grng 
. het in echte feeststemming naar het Militair 

Tehuis op Kramat. Gezellig was. het Tehuis 
door dt> militairen - wa1me vr1enden van 
den Kapitein - versierd; bloemen waren 
van alle kanten toegezonden en de tafels 
stonden a·inlokkelijic gedekt, de gasten in
viteerend tot aanzitten. Alleen de nfamilie" 

TWEEDAAGSCHE VELDTOCHT TE 
MAGELANG. 

Oinsdag 26 januari. Nadat Majoor 
Palstra, een aantal Officieren en makkers 
van de omliggende plaatsen, ~n de Kadett~n 
op uitbundige wijze doer Ad1udant Nyhe1m 
en een veertigtal van zijn strijders on het 
~tation Magelane:-Passer waren verwelkofY!d, 
schaarden wij ons achter de Legerbamer 

· en maakten een rondgang door een aantal 
kampongs, totda: tenslotte de,, veldheer" van 
Magelang ons weer terug voer de naar den 
pat-ser voor een zeer goed liezochte 
openlu'cht-samenkomst. Die groote kring 
geuniformde personen, en de wapperende 
vlaggen kenteekenden den echten Lege!.
geest. l\djudant Hiorth behandelde een B11-
belgedee1te in het javaansch. Nad~t de zegen 
was uitgesproken, ma1cheerden w11 naar het 
huis van den Majoor der Ch ineezen, waar 
wij onthaald werden op een kopje thee. De 
kh ine bewoners van het Javaansche Kinder
huis te Djokja namen ook dee! aan den 
strijd, d or hi er en in alle 1(0lgende samen
komsten enkele van hun bu1tengewoon goed 
uitgevoerde zangnummers ten b~ste te geven. 

Dank zij de welw~ll~nde medewerkin~ 
der militaire autonte1ten kregen w11 
gelegenheid voor een samenkomst op ~et 
groote terrein voor de kazernes des m1d
dags om 5 uur. Ondanks den dreigen~e.n 
regen verzamelden zich ongeveer 60 J m11.1-
tairen en een 150- ta! andere person en, die 
zeer aandachtig luisterden Een Ambo
neesch fluitorkest van on;!eveer 40 dl~l
nemers verleende zeer ge"'.aar~eerde ass1s
tentie. Gloedvolle gctu1gen1~sen wer
den gegev.:n, terwijl een Offi~ieren·kw~rtet 
en het krnllerkoor door hun hederen n1ken 
zegen verspreidden. .• . de 

Klokke 7 vond ons b11een in 
Prot~stan1sche Kerk, die plaats biedt 
aan 450 personen. De goed gevulde zaal 
bood een prettigen aanblik; de bove1-
galerij was bezet door het orkest, dat 
ook nu dapper hielp met d_e bege
leidi"g der I ederen. Op kracht1ge w11ze 
bracht de Majoor de boodschap van 
verlo,.sing. 

Woensdag: Heiliging~samenkomst, aan 
" "E b" vang g 30 uur v. m. . en uur sporens u1-

ten Magdang hadden we 1eed~.de pakkende 
reclam.:hiljetten gelezen en w11 zagen de.ze 
bijeenkomst met soanning tegemoet: m_1d
den in de week, d•·s morgens om half t1en 
een samenkomst in de kerk I Hoeveel rer
sonen mochten wij verwachten? - Dan!< 
God I Ruim 200 menschen mochten vy~i d 11?r 
gt>zang en woord den weg tot ne1ll.~he1d 
wijzen; het was een m~rgen van b11 zo n
dere bet..ek• nis voor de k1nde1en Gods:. Het 
door Mcvrouw Palstra g-ebrachte B11bet
woord was een <.ansporing tot gees:elijken 

Nadat de gebrui
kelijke formuleswa
ren voorgelezen en 
de Kapiteins de ver
schillende vragen 
beantwoord had
den, kwam er een 
oogenblik van diepe 
ontroering over de 
vergadering, toen 
de Kolonel de han
den van ooze mak
kers ineen lei de en 
onder groote stilte 
den zegen van on-
zen Heme.lschen 
Vader afsmeekte 
over de verbintenis 
van tweeZijnerkin
deren voor de toe
komst. Het was .een 
heilig oogenblik, 
waarin de innigste 
banden gelegd wer, 
den voor het aange
zicht des Heeren. 

De huwelijksvol
trekking volgens 
Orders en Regle
menten van het Le
ger des Heils had 
plaats te11 7 ure des 
avonds in de mooie 
Gereformeerde 
kerk op Kwitang, 
voor deze gelegen
heid vriendelijk ter 
onzer beschikking 
gesteld. De bloe
men, als zoovele 
bewijzen van 
vriendschap, warcn 
keurig gerangschikt 
voor het platform 
en een schare vrien
den en belangstel
lenden wachtte het 
bruidspaar, dat 
door de Kolonel 
werd binnen geleid. DE KAPITEINS POUTIAINEN. 

~ Een aantal tele
grammen werd door 

.. Grnote God, U /oven wij, 
Brengen U den roem en de eere, 
Naadren met der eng'en rei 
Voor Uw heilig aartschijn, Heere I 
Buigen needrig in het stof 
En vermelden Uwen lof." 

Daarmede werd de dienst begonnen en 
dit was de gro11dtoon van alles, wat dien 
a vond gesproken werd. 

Alvorens tot de olechtigheid zelve over 
te gaan, las de Kolonel den Hoogcpriester
lijken zegen voor uit het boek Numeri en 
bepaalde zoowel het bruidspaar als de an
dere aanwezigen bij het voorrecht van Gods 
zegen in dit !even. De Kolonel klapte ook 
nog even uit de school, door de woorden van 
de bruid aan te halen, den vorigen avond 

Stafkapitein Lebbink voorgelezen, waarop En
sig1e Both als Directrice van de Kapiteine en 
Adjudant Hermes als,,chef" van den Kapitein 
een gelegcnheid kregen, hun gevoelens on jer 
woorden te brengen. De Adjudant overhan
digde hierbij namens het korps Kramat den 
Bijbel aan het bruidspaar. 

De beide gelukkige hoofdpersonen van dien 
avond maakten van de gegeven gelegenheid 
een goed gebruik om hun hart uit 1e storten, 
de bruid in hct Zweedsch en de bruidegom 
in het Finsch Als levtnde getuigen stonden 
beiden daar, jonge menschen, door God op 
wonderhare wijze geleid en gevormd tot 
zielenwinnaars in Zijn Koninkrijk, vol geloof 
en moed VO')r hun nieuwen werkkring in het 
binnenland van Midden-Cclebes. ,,Geen aar
dig huis met mooie meubelen wacht hen", 

r~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~s 

I DE KOLONEL IN SOERABAJA. I 
i s ...... ~ ....... ~ ................... ~ ............ ..-...-.~~.-.~~~ ...... ~~~~~,,,_..~..-..~...-.. 

Op haar dootreis na u Cele bes had den 
wij het voorrecht de Kolonel een Zondag 
in ons korps fo hehben. Het is jammer, 
dat Hoofdkwartier en Soerabaja zoo'n lange 
treinreis van elkaar v.:rwijderd liggen, 
waardoor ons dit genoegen zoo sporadisch 
be.>chonn is. · 

Zaterdagavond was bestemd voor een 
meetrng in het Chineesche korps en he• valt 
niet te betwijrelen of daar gen iten is I 
Vijf Chineesche bekeerlingen werden 011-
der de vlag ingezegend en toegevoegd tot 
dat Leger, waarin alle nationaliteiten wel
kom zijn. 3 Recruten en 1 Jong-Soldaat 
werden ingezegend en 2 Compagnie-Leiders 
aangesteld. De zaal was geheel bezet en het 
woord, door de Kolonel gehracht, werd 
greti!! ingedronken, hf'tgeen we! hieruit bleek, 
dat vijf zielen verlossing zochtcn. 

Zondagmorgen hadden we ons verzameld 
in de lndustrie-school, waar Maj•ior Palstra 
de samenkomst opende. Ens gne Barbier 

• en Stafkapiteine Stewart voe1 den ons in haar 
gebeden op tot den troon van Gods genade. 

Alvorens de Kolonel den Bijbel ter hand 
nam, bepaalde zij ons eenige oogenblikken 
bij het 2:>-jarig huwt>lijksjuhilt>um van H.M 
onze Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik Hoe
wel leed en droefheid, in gezin zoowd als in 
land, ons Vorstenhuis niet is he~paard ge
bleven, toch mogen wij weten, dat onze 
hooge Landsv rou we nog steeds een onwan
ketbaar vertrc-uwen heeft in dien God, Dien 
zij 01k Haar God weet. 

Diep onder den indruk van he1 gesprokene 
zongen we daarna staande een couplet uit 
het • Wilhelmus", waarna de Kolonel per
soo!llij1<ons Vorstenhuis o droegin het gebed 
en Gods zE>gen afsmeelde v or ue toekom._t. r 

Na de getuigenis van Stafkapitein Leb
bink, die met Majoor Palstra reeds 
een gczegende samenkomst had geleid in de 
gevangenis, behandelde de Kolonel de woor
den van onzen Meester, uitgesproken in de 
Bergrede: ,,Gij zijt het licht der wereld". De 
ernstig vermanende woorden maakten, dat 
wij in Gods licht ons hart nauw konden on
derzoeken. 

Niettegenstaande den neerstroomenden re
gen waren velen voor de avondmeeting op
gekomen, waarvan zij zeker geen spijt ge
had zullen hebben. 

Opgewekt klonk het eerste lied: .u is 
heil bereid I", waarna Kap11eine Veenendaal 
ons voo1 ging in gebed. Ensign Glover, En
signe Rarbier, en Adjuda11t Mt!yer kreg17n 
een gelegenheid om van hun dankbaarhe1d 
aan God te gduigen, waarna Ensign Rollfs 
en Kroeder Ellendt een duo zongen, dat met 
de grootste aandacht werd gevolgd . 

We beluisterden daarna de bemoed1gende 
woorden van onzen Heiland: ,,Het Konink
rijk der Hemelen is nabij". Duidelijk ver
klaarde de Kolonel ons deze woorden en 
wees er op, dat, hoewel het Koninkrijk der 
Hemelen nabij is gekomen, het voor ons 
geen zegen en kracht kan zijn, zoolang het 
niet in ons is. 

In de uitnoodiging stelde een afgedwaal
de zijn hart bij vernieuwing ope:1 voor den 
Koning der Hemelen, waar'la Ma1001 Palstra 
eindigde met dankgebed en Gods zegen af
smeekte voor de Kolonel, de haar vergezellen
de Officieren en ook voor de wachtt!nde mak
kers op Celebes. 

Het was een heerlijke Zondag I 
P.J M, 

LEGER DES HE.ILS B02:KH~~DEL 
~ 

JAVASTRAAT 16 BANDOENG. 

Nieuwe voorraad teksten en spreuken ontvangen. 

In gebrand hout: 
Maat: Prijs: Maat: Prij'!: 

56 x 35 c.M. f 13 00 43 x 31 c. \i\. f }() 00 
49 X 30 c.M. 13.00 43 x <!3 c.M. .. 600 • 7.50 50 x 211 c.M. 13.50 4Cl x 9 c M. ,, .. 

29 '>< 21 c. \1. 500 49 X 28 c.M. " 
12.00 ,, 

4.00 25 X 14 c M. " 
Tekst~n op karton in verschillende prijzen vanaf 25 cent. 
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Nog eenernslig woord tot de aanwezigen ona 
toch ee'.1 voorbeeld te nemen aan deze jonge 
menschen, die hun vereenigd !even zoo l>lijde 
tegem 1et gaan aan de hand van den Heer, 
en toen werd dit gedeelte -van het feest be
sloten. Als een lieflijke herinnering zal deze 
huwelijksdag zeker in het hart van onze mak
kers voordeven en hen verblijden, ook als 
de zon eens niet zoo helder zal schijnen 
te m dden van de moeilijkheden van het 
nieuwe !even in de binnenlanden van Celebes. 

Moge Gods liefelijke tegenwoo~digheid met 
hen gaan en hen tot rij ken zegen st ell en voor 
alien on r · ·· zu e r i n . B 

vooruitgang en tot algeheele overg-ave van 
ziel en lichaam aan den dienst van God. 

Om 4 uur des mi 1dags kwamen wij t>ijeea 
in het hUis van den Majoor der Chineezen. 
Enkele liederen werden gezongen, waarna 
de Officieren een korten bidstond hie!.1en 
bij het ziekbed van den Majoor • 

Om half zeven ving de laatste openbare 
samenkomst aan. De kerk was geheel 
bezet. Het werd een echte verlossingssa
menkomst; de liederen, de getuigenissen, 
alles ade11de den geest: ,,Het bloed van 
jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van 
alle zonde·" f:en 15-tal personen zocht aan 
het eind der samenkomst den Heer, om dit 
te ervaren. Prijst den Heer! 

,, Madjoe Mawon". 

DJOKJA. 
Op Maandag 25 Jaouari was Majoor 

Palstra in ons midden. Op doorreis naar 
Magdang, vond de Majoor toch_gelegenheid, 
om hicr een samenkomst te le1den. 

Na een lezing voor de Kadetten hadden we 
's avonds een gloedvolle verlossings mee
ting. De zaal was tjokvol en yelen. vergenoeg
den zich md een staariplaats1e bu1ten de deur. 
Getui genissen van Officieren en Soldaten 
v~lgden elkander op; zes Recru~~n werden 
ingezegend tot Soldaat. H-!t ~tJbelwoord, 
door Adjudant Hiorth in het Maleisc.h vertaald, 
maakte d1epen indruk. Aan het eind der 
samcnkomst zochten drie zielen verlossing 
van zonde. w. 

KOEN DOER. 

Na Zondag 7 Februari in de samcnkomst 
ons Koning,.;h1Jis in 't bijzonder te hebben 
herdacht hadden de patienten op Maan
dag 8 Februari een feestclijken dag Wat 
werd er genoten bij d:! versch1llende wed
strijden waarvoor prijzen besch1kbaar waren 
gesteld. Ook de tractatie wa · w lkom 
en den geheelcn dag heerschte ee11 vroolij Ice, 
prettige stemming Kepala. 

MALANO. 
Het 25-jarig huwelijksjubileuni van !J· M. 

de Koningin en z. K H Prins 1:fendri~ is 
op waardige wijze in ons Tehu1s gev1erd. 
Velen war.!n opget<omen voor di:n Da 1k- en 
Bidstond welke door Ensign Bakker op 
Zondagm

1

orgen werd geleid. 
Vvlgens pro'!ramma hadd~n Y'e Maandag 

een .gezellig samenzijn". Mur.1.!k, zang, en 
voordrachte1 door de bezoekers ten b ·ste 
gegeven, hiei'~en de stemming er in ~en 
kon het den 1ong ns a 1nz1en, dat ze z1ch 
echt .thuis" gevoelden 

Met vreugje en dankbaarheid zien we op 
dezen dag terug. 

Oat de Heere on~ Vorstcnhuis tot in leng
te van dagen .noge sparcn voor moederland 
en koloniCn I J. L. en J J.B. 
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