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DE GENE RAA L. 

nze voorplaat geeft een sptekende_ fot~ van onzen beminden Generaal. 
Bij den terugkeer van een Jangdunge, m•pannende campaJ?re in Japan, 
Korea en China - waartoe de Generaal van het internationale Leger
centrum, Londen. den 18den September I I. vertrok, en waar hij niet voor 
het Ker~tfeest zal zijn ieruggekeud - zal de Generaal enkele uren bij 
ons op Sumatra vertoeven . 

?en brief, zoo juist van onzen f:?~?oten Leider ontvangen, spreekt 
den wensch uit, dat het hem mogeh1k ware geweest, ons een langer 

1e ~ren~en, en zegt : ,. Het is slech1s m~t de gr.ootste moeite.~ dat ik !" 
ml Z•Jn, een dag uit te winnen, om. een klem hoek1e van Uw w1111gaard m 
chouw te nc men". 
1derdaad, ook wij wen~chen dat zu'ks mogeliik J?ewl'est zou ziin, maar wij 
eu dan dankbaar. dat de 'oeneraal bij ons komt, en de strijdkrachten van 
~er des Heils over het geheele Territo.rie ro~pe~ den Ge.nt r~al toe: . 
tetijk welkom, geliefde Generaal I WIJ zijn m111J? gelul<~1J?'. U, on~en Leider, 
rgrijsd zijt geworden in den dienst des Heeren en die op zoo n wonder-

voile wijze door God zijt geleid geworden, in ons middo11e hebren. Nederlandscb
lndi~ heet U welkom en hoopt, dat het weldra moJ?efijk f:?evonden zal worden, 
dat U iets meer van ons land en volk en van bet scboore \\erk van bet Leger 
des Heils zult kunnen zien !" 

De Generaal zal vergezefd zijn van zijn oudsten zoon, Prigadier Bernard Booth, 
en van zfjn persoonlijken Secretaris, Prigadier j. ban Smith. Bet zal ons zeer 
aangenaam zijn, hen beiden te ontmoeten. 

Bovendien verheugt het ons ten zeerste, dat Luit · Commissiorer Cunningham, 
een voormalige Leider van den Leger des Heils-arbeid alhier, als vertegenVl-oor
direr van bet lnternationaal Hoofdkwartier mede teJ!fT\\ oc•rciif zal 2i:11 . 

Tijdens zijn bezoek nl de Generaal te Medan op Za1erd2g 4 necember 
een Jezing houden over .Het Leger des Heils" en des Zondagsmorgens 
de lepra-kolonie ,,Poelau Si Tjanang" bezoeken. 

GOD ZEOENE DEN OENERAALI 
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I HET BEZOEK VAN DEN GENERAAL AAN SINGAPORE EN MEDAN. I 
~·~~~)t~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

insdag 30 November, on
geveer kwart voor achten 
liep de .. Devanha" met 
den Generaal, Lt. Commis
sioner Cunningham, Bri-

gadier B. Booth en Brigadier E. Smith 
aan boord, de haven van Singapore 
binnen. 

Kommandant en Mevrouw Palstra, 
Ko!onel en Mevrouw Beaumont en een 
aantal Staf-Officieren waren alreede 
aanwezig, om den Generaal te ver-
welkomen. _ 

Deze sprak er zijn blijdschap over 
uit. de reis van het Verre Oosten 
naar Engeland te Singapore en Medan 
te kunnen onderbreken en - zij het 
clan ook voor slechts korten tijd - in 
ons midden te zijn en zelf iets te zien 
van den Leger des Heils-arbeid in 
deze eilanden, waarover hij zooveel 
g~hoord heef t 

Onmiddellijk na aankomst te Singa
pore legden vertegenwoordigers van de 
pers beslag op den Generaal en sedert 
dat tijdstip is ieder oogenblik v3n zijn 
verblijf aan deze plaats bezet geweest. 

Des W oensdags werd den Gene
raat ten paleize van Zijne Excel
lentie den Gouverneur Lord Guillemard 
een lunc:1 aangeboden aan het hoofd 
waarvan Lady Guillemard had plaats
ge'1omen, daar de Gouverneur zelve 
w~gens ongesteldheid verhinderd was, 
als gastheer op te treden. Mede aan
gezeten waren : Zijne Excellentie Gene
raal Majoor T. Fraser, Legerkomman
dant in d<>. Straits Settlements; de Kolo
niale-Secretaris, de HoogedelGestrenge 
Heer Mayes Marriott; Zijne Hoog
waardigheid de Bisschop van Singa
pore en de Hoogede!Gestrenge Heer 
J. Mitchell. 

Met groote zorg en ijver waren de 
voorbereidingen tot de lezing van den 
Generaal getroff eo; veel was er voor 
het welslagen van dit bezoek gebeden en 
groot was clan ook onze blijdschap, 
toen wij de war me belangstelling van het 
publiek mochten ondervinden. De zaal 
van bet ,, Victoria Theater" was geheel 
bezet: vele vooraanstaande personen 
w _ren tegenwoordig en met groot 
enthousiasme werd ooze Generaal 
verwelkomd door een auditorium, 
dat blijk gaf van zijn oprechte vreugde, 
dezen wereld-beroemden strijder te 
ontmoeten en te hooren. 

Een teleurstelling was het ons, dat 
door een ongeval van dienzelfden dag 
de Bisschop van Singapore niet in 
st~at was, de lezing te presidee
ren. De welwillendheid en bereidheid 
van den °Hooged. Gestr. Heer T. Fraser 
om - op het laatste oogenblik daartoe 
aangezocht - het presidium voor dezen 
avond op zich te nemen, werd ten zeerste 
gewaardeerd. 

Na het gebed, waarbij de Predikant 
van de .,Wesley Methodist Episcopal 
Church" voorging, leidde de president 
den spreker bij de vergadering in, 
waarna den Generaal het woord werd 
gegeven. 

Daar stond de Generaal ! Een merk
waardige figuur - en wij gevoelden in
derdaad een zekeren trots en achtten 
het een groot voorrecht, deel uit 
te maken van dat enorrne Leger, waar
van bij de onvermoeide en zelf-opof
ferende aanvoerder is. 

Gedurende anderhalf uur boeide de 
de Generaal zijn toehoorders door een 
interessante, zielverkwikkende lezing 
over het doe! en den arbeid van het Le
ger des Heils, welke diepen indruk 
maakte. Aan het slot haalde onze grijze 
Leider enkele woorden van zijn geeer
den en beminden vader aan, woor
den welke thans weerklank vinden in 

' zijn eigen hart: ,.Zoolang er vrouwen 
weenen, zooals zij nu doen, zal ik 
strijden ; zoolang kleine kinderen hon
gerig daariienen gaan, zooals zij nu 
doen, zal ik strijden; zoolang er man
nen naar de gevangenis gaan, - erin 
en eruit - erin en eruit - zooals zij nu 
doen, zal ik strijden." 

D~n volgenden dag, Vrijdag 4 Sep
tember, vertrok de Generaal naar de 
Oostkust van Sumatra. Te I maar juist daardoor weet Generaal 

Booth te boeien, vast te houden. 
(Sumatca Post). 

MEDAN 
aangekomen, werd nog dienzelfden 
a vond een lezing gehouden in de 
Witte Societeit, vriepdelijk voor dezen 
avond ter beschikkjpg gesteld. Voor 
een verslag van dMe lezing en het 

· bezoek van den Generaal aan Poelau 
Si Tjanang kunnen wij niet beter 
doen, clan onze lezers verwijzen 
naar hetgeen in de pers hierover 
werd gescbreven, en dat wij bier
ooder laten volgen: 

. . . . 
Eerst om over achten arriveerde de 

grijze Leider met de ,, Koningin der 
Nederlanden" te Belawan, zoodat de 
Generaal z66: van de boot, vliegensvlug 
per auto naar de Witte Societeit moest. 

' 

.... Zoodra de grijze Generaal gezeten 
was, verzocht de Kommandant van het 
Heilsleger in Ned. Indie, de Heer Pal
stra, den aanwezigen om staande een 
lied te zingen. 

Het welkom. 
Na het gezang nam de HoogWel

geboren Heer Baron Mackay het woord 
en heette namens den vertegenwoor
diger van het Leger in Indie alle aan
wezigen hartelijk welkom. 

Vervolgens richtte Zijn HoogEdel
Acbtbare de Burgemeester, in het 
Engelsch het woord tot Generaal 
Booth en zeide, dat bet hem een 
groat genoegen was, den Generaal hier 
wdkom te mogen heeten. Uw naam -
aldus spreker, - zal toegevoegd warden 

j} it u tu j a a r g =·:§ll o t to 
boor 
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3fr?u5 ((bristus is gisteren en beben be?elfbe · en in 

ber eeutuigbdb. ~ebreen 13 : s. 

H ET VER LE DEN TOO NT AAN : 

ZIJN WIJSHEID, -
ZIJN GETROUWHEID 
ZIJN 
ZIJN 

KRACHT. 
LIEFDE. 

' 

HIJ IS HEDEN DEZELFDE .. HEBT DUS VERTROUWEN ! 

HIJ IS IN DER EEUWIGHEID DEZELFDE- ER IS DUS 

GEEN PLAATS VOOR TWIJFEL, VREEZE TWIJ-
FELMOEDIGHEID. . ' 

DE BELOFTEN GODS ZIJN EEN VASTE GROND. 

PRIJST HEM !-GELOOFT IN HEM!- GAAT VOORWAARTS 
IN ZIJNEN NAAM, OM HET VERLORENE TE ZOEKEN ! 

• AAN ALLE MAKKERS EN ONZE TALRIJKE SCHARE VAN 
~ VRIENDEN EN BELANGSTELLENDEN ZIJ EEN 
~ GEZEGEND NIEUW·JAAR TOEGEWENSCHT! ~ 

1~== 
Reeds dadelijk bij het betreden van 

het podium in de concertzaal raakte 
men onder de bekoring van deze vrien
delijke, zachte persoonlijkheid, hetgeen 
nog verhoogd werd, toen hij begon te 
spreken. 

W. PALSTRA \ 
J. H. PALSTR,A, 

KommandantA 

Hoe voelde men de sfeer, die van de
zen man, die zijn !even gewijd heeft aan 
het welzijn van de menscbheid, uitging. 

Bij zijn verschijning geen bapdgeklap, 
geen toejuichingen, - een eenvoudige 
groet, die even eenvoudig werd beant-
woord . . . . . (Deli Courant). 

.... Het typeerendst zijn de oogen : zachte 
oogen, waarin van tijd tot tijd de gloed 
van overtuiging en begeestering oplicht, 
en waarin een schalksche twinkeling 
ieder geestigheidje, dat hij bezigde, _ 
en er waren er heel wat ! - vooraf
ging. Zijn stem is helder, zijn uitspraak 
verwaarloost niets en zijn woorden 
kregen langzamerhand een bekoorende 
warmte. Hij overdrijft niet, noch met 
stemverheffingen, noch met gebaren, 

aan die der groote mannen welk D . 
ree~s bezochten. Ik dank U d e eh 
namens de gemeente voor Uw bn oot 

Het is mij een genoe en ezoe . 
nen vertellen van de sg m u t~ kun
de Oostk tb Y path1e, die 

us ewoners voor h t k 
van het Leger des He·t e wer 
de appreciatie, die me~ \i~evoelen en 
werk heeft. r voor uw 

De Generaal aan 't woord 
Na deze hartelijke t · 

Generaal Booth het oesdraak neemt 
de eerste plaats wo~r e? dankt in 
woorden van Z. HooErd Ae hvbrtendelijke 

H . · · c t are. et is hem een en . 
derlandsche ko! . g oegen, de Ne-

on1es toch 
bezocht te hebben daa .. nog even 
langstelling voor het O~s~~ heel be
ben op mijn t . eeft. Ik 
Generaal, via Shag:geh1s,. alHdus dke grijze 
S . ru, ong ong ingapore naar L d 0 en 
ik op mijn reis e on en. veral heh 
langstelling voor h~tvermke~rderde be-

wer van het Le-

ger des Heils kunnen constateeren en 
ook een beter begrijpen van het werk. 

Het spreekt vanzelf, dat wij op vele 
moeilijkheden stuiten, maar die kunnen 
overwonnen warden. Wij willen ieder 
helpen en maken geen onderscheid. 

Vervolgens haalt Generaal Booth 
eenige voorbeelden aan van mooi werk, 
dat door zijn strijders is verricht. Vele 
rustelooze zielen zijn door hulp en goede 
leiding in de juiste banen geleid. Die 
menschen moesten op zicbzelf gewe
zen warden en hun den weg getoond, .... 
hoe zicbzelf te verbeteren ...... . . 

Dan vertelt de grijze Generaal verder. 
op zijn heel eenvoudige, maar wel
sprekende wijze, van de eerste dagen 
van het Leger en hoe zijn vader, nu 
wijlen William Booth, er toe kwam, 
om zijn zekere positie van domine~ 
onder de middenklassen van Londen 
op te geven voor het onzekere en 
veel-uitgekreten werk onder de armsten 
der armen, in de achterbuurten van 
Landen. Hij vertelt, hoe de voorgan
ger van het Leger zich eerst ging 
orienteeren, hoe hij alleen, zonder 
vrienden of medestanders het lancl 
doorzwierf, volksvergc;deringen bij
woonde, leefde met en onder bet volk. 
met hen sprak, de gevangenen bezocht, 
de nooden van het volk leerde kennen, 
en hoe hij er toen op uittrok met zijn 
eenvoudige tent, die hij ergens op 
straat in een der achterbuurten opsloeg, 
om het volk zijn boodschap te br.engen, 
de practische boodschap van Cbristus, 
waarvan z~ nooit gehoord hadden. 

Hoe er in den aanvang maar weinigen 
kwamen, ho.e hij geen propaganda 
maakte voor zijn werk, doch stil zijn 
weg ging. Maar laogzamerhaod waren 
bet de menschen, die kwamen en die 
reclame maakten, de mannen en vrouwen 
wier }even veranderde, sedert hij hen 
die nieuwe boodschap had gebracht. 

Zij waren het, die tegen hun buren 
en vriend~n begonnen te getuigen, die 
hen er op wezen, hoe zij dronkaards 
en dieven en e\lendigen geweest waren 
en nu door deze boodschap van 
heil gered waren en bekeerd tot een 
ander ]even. Met nadruk wijst spreker 
erop. hoe juist deze menschen in die 
kringen verstaan en begrepen warden : 
hoe hun woorden indruk maken, orndat 
zij gestaafd warden door hct levende 
voorbeeld. 

Merkwaardig was het, en toch ook 
weer zoo begrijpelijk, dat bet vooral 
de vrouwen waren, die het eerst in 
het openb:iar begonnen ·te spreken. 

. . . . . . (Deli Courant.) 

.... Spreker verklaart verder, dat men 
eigenlijk niet kan zeggen, hoe het bij 
zoo'n bekeering gaat; maar er veran
dert iets in den mensch. De groote 
moeilijkbeid is nu, den juisten weg te 
vinden. Het Leger des Heils werkt 
daartoe op straat, tussche'n het volk, 
door het houden van redevoeringen, 
door muziek, vooral in het Wes ten 
van Londen. Het werk op straat be
schouwt Generaal Booth als het be.,, 
langrijkste, al ondervindt met) hierbij dik
Wijls veel tegenwerking van het publiek. 

De vrouwen zijn volgens den Ge
neraal beter tot dit werk geschikt clan 
de rnannen. Zij spreken vlotter, men 
luistert meer naar haar; zij zitten niet, 
zooals de meeste mannen, vast aan 
een soort formalisme ; haar spreken is 
natuurlijker. Een groot voordeel is ook, 
dat het we:rk verricht wordt door 
soortgenooten; dat arbeiders arbeiders 
toespreken, enz . 

Spreker ging daarna over tot het 
opnoemen van eenige cijfers, die van 
het werk van het Leger des Heils een 
beeld moesten geven, en zeide hier
omtrent o.a. : De werkzaamheden strek
ken zich uit tot 4 a 5000 steden, in 
niet minder clan 80 verschillende landen 
en kolonien gelegen, Er worden 35 ver ... 
sc?illende talen gesproken zoo men ten ... 
mmste de kleine staten niet meerekent, 

(Vervolg pag. 4 kol . 1.) 

( 
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BELANGRIJKE 

AAN KONDIGING. 

Wij hebben bekend te maken, dat 
de Generaal besloten heeft, dat ooze 
beminde Chef~Secretaris, Kolonel 
Beaumont, vaarwel zal geven. De 
Kolonel en Mevrouw Beaumont zullen 
dientengevolge in het begi1;1 van April 
aanstaande het T erritorie verlaten, · 
wanneer zij naar Engeland, hun ge~ 
boorteland, gaan, om aldaar een wel
verdiend verlof te genieten. 

De Kolonel zal gemist worden. Zijn 
heldere blik in zaken, het kalme van 
zijn geest, zijn algeheele verknocht
heid aan de zaak des Heeren en de 
belangen van ons geliefd Leger zijn 
van groote waarde geweest voor het 
werk in deze eilanden. 

God zegene Kolonel en Mevrouw 
Beaumont! 

OFFIClEELE MEDEDEELINGEN. 
(Bij volmacht van den Generaal). 

BEVORDERINGEN: 
Van Majoor tot Brigadier : 

F. Palstra. 
J. Thomson. 

Internationaal Hoofdkwartier, 
December 1926 
E. J. HlGGINS, 

Chef van den Staf. 

Van Adjudant tot Kommandeur: 
E. Brandt. 
G. Cornelius. 

Van Ensign tot A.djudant: 
J. Uylings. 
L. Wilson. 

Van Kapitein tot Ensign : 
E. Brookes. 
S. Robinson. 

Van Luitenant tot Kapitein: 
A. Wattimena. 

AANSTELLINGEN: 
Kommandant N. Roslund naar Paloe. 
Adjudant E. Petterson naar het Oog~ 

lijders Hospitaal te Semarang. 
Ensign van Oudheusden naar het Meis

jeshuis te Semarang. 
Kapitein H. Kuneken naar het Kinder

huis te Medan. 
Kdt.-Luitenant Megawe naar Paloe. 

Bandoeng, 22 December 1926. 
W. PALSTRA. 

Kommandant. 

AANTEEKEl\INGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 22 December 1926. 

Het bzzoek van den Generaal. 

Het was ons een groote vreugde, onzen ge
!Lefdeo Leider na zijn reis naar het verre Oosten 
te verwelkomen bij zijn aankomst te Singapore. 
De Generaal zag er goed uit en had een be
langrijke campagne achter den rug. 

De voorpagina vat dezen .. Strijdkree:'' geeft 
oos een idee van het b ·zoek van den Generaal 
aan de lepra-kolonie .. Poelau Si Tjanang". 

De geheel gevulde zaal tijdens de lezing te 
Singapore was een schitterend bewijs voor de 
belangstelling in en den invloed van den Generaal 
over de geheele wereld, daar in deze plaats 
geen afdeeling van ons werk is gevestigd. 

Zijne Excellentie de Gouverneur toonde zijn 
sympathie, door een uitnoodiging tot een lunch 
ten zijnen paleize, waarbij de rneest vooraan
staande iog~zetenen den Generaal ontrnoetten. 

Een groat aantal vrienden verleende op ver
schillende wijzen hun rnedewerking : door het 
beschikbaar stellen van zaal. van auto's, 
door het Iogeeren van Offlciel '. Ook de nieuws
bladen droegen hartelijk bij t het welslagen 
cl.er samenkomst. 

De vriendcn ·te Medan hebben • onverge-
lijkelijke wijze hun medewerking verl .. ' waar
door wij de .. Witte Soc1ete1t" konden 'b1 lcen; 
zij stelden ook auto's ter beschikk;n£ ~n 1er
leenden gastvrijheid aan de bezoekendt. 0 icieren 
voor verscheidene dagen . 

Een onverwachte, aangename verrassing was 
het ultstapje, naar de Lepra-kolonie ,.Laoe Si 
Mpmo'' en het mooie Toba meer, dat voor de 
0Hicieren geregeld was. Het bezoek aan Medan 
zal bij ons in lieflijke herinnering blijven. 

De Kommand•mt. 
Deze maand zal de Kommandant alle Leger-

.,. ~::t;:~~~s~~d~~~~a~:i:ne~~ce:een~ffi~~e~:nbl~~:n~ 
W1j zijn blijde, te kunnen mededeelen, dat 

Mevrouw Palstra geheel hersteld is en den 
Kommandant op dcze reis zal vergezellen. 

Verder zal onze Leider m Januari te Sema
rang het huwelijk inzegenen van Kommandeur 
Meyer en Kapiteine Farmer en te Bandoeng dat 
van Adjudant Johansson en Adjudante Seur. 

Plannen zijn ter hand voor een bezoek aan 
Makassar in verband met de officiecle opening 
van het Militair-Tehuis en de inspect1e van 
ons werk aldaar; en voor het leiden van samen
komsten in Midden-Celebes. 

Nieuwe dingen voor het Nieuwe Jaar. 
DOOR DEN GENERAAL 

,,En Die op den ft"oon zat, zeide : .. Ziet, lk maak alle 
dingen nieuw.'' " Openbaring 21 : 5. 

ER zijn vele uitleggingen gegeven aan deze wondervolle woorden - enkele van de meest merk-
waardige woorden, die ge in den Bijbel kunt vinden. Sornmige geleerden hebbeo gedacht, 

dat ze uitsluitend van toepassmg waren op de toekomende wereld. Anderen hebben er een rijke 
belofte in gevondeo voor deze wereld. Voor sommige onderzoekers bevatten ze een strikt geeste
lijke boodschap, die alleen betrekking heeft op ,,alle dingrn" van ziel en geest; terwijl weer 
anderen ze opyevat hebben ook als een belofte voor stoffelijke en aardsche dingen. 

lk bekommer me nu echter niet · om deze verschillende opvattingen. Mijn gedachten houden 
zich ergens anders mee bezig. lk ben er diep van overtuigd, dat, wat voor vragen er ook mogen 
oprijzen aangaande de bedoeling van dat wondervolle .. alle dingen", er sommige dingen zijn, die 
Gad, zonder eenigen twijfcl, nieuw wil maken voor ieder onzer, indien we er Hem om vragen. 
Dat zijn de nieuwe ding_en, die ik wensch voor dit Nieuwe Jaar - 1927. 

lk ben er zeker van, dat God een Nieuw Hart wil maken voor elkeen, die er Hem om 
vraagt. Dat is het, wat de menscben 't meest noodig hebben. Nieuwe wenschen, nieuv.e be
sluiten, nieuwe verwachtingen, nieuwe plannen, zelfs nieuwe gebeden - ze zijn alle van hoege
naamd geen nut, om het leven van een schuldig zondaar te veranderen, of hem te bevrijden van 
zijn zonde, of hem hoop te geven op den heme!. tenzij hij eerst een Nieuw Hart krijgt. God 
alleen kan het maken of het hem schenken, maar Hij wil het doen voor elkeen, die er op
recht naar zoekt. En wanneer Hij het gegeven heeft, zal Hij komen en er woning in maken 
en alzoo den heme! hier op aarde doen nederdalen. 

lk ben er zeker van, dat Hij Nieuwe Blijdschap wil maken in 1927. Ware blijdschap - vreugde 
zooals God die schenkt - is nergens anders te vinden. Het is Zijn eigen gave! Het brengt niet 
alleen blijdschap, maar ook kracht en overwinning. Het is als genezing door den grootste aller 
medicijnmeesters - het is als het liefelijkste landschap door den grootste aller schilders - bet is 
als muziek door den grootste aller musici. Er is geen karigheid in Zijn zegeningen. Mijn blijd
schap, - zegt Hij, - zal in u zijn al.:; een fontein, springende tot in het eeuwige !even - en uw 
blijdschap zal vervuld worden - waarlijk vervuld ! 

lk ben er zeker van. dat Hij Nieuw Medegevoel wil geven in het Nieuwefaar. Dit is weer een van 
Zijn eigen speciale voortbrengselen. Het is nergens anders te vinden, en het heeft enkele wonder
volle eigenschappen. Het is een medegevoel. dat zien kan zoowel als gevoelen - en het ziet 
inderdaad. Het kan spreken zoowel als zien en gevoelen. Het blijft niet beperkt tot enkele 
onzer bijzondere vrienden of bloedverwanten, of tot eigen volk of ras. Het strekt zich uit 
naar de menigte. Het is iets grootsch - iets waarlijk grootsch - een wereld-omvattende sympathie ! 
Maar groot als het is, is het toch voor elkeen oozer bereikbaar. 

lk ben er zeker van, dat Hij Nieuwe Getuigenissen - levende Getuigen - wi/ maken voor 
1927. We zullen natuurlijk moeten booren over 1926 en 1925 en de vorige heerlijke jaren 
van ooze pelgrirnsreis, en over hetgeen Hij in die jaren gedaan heeft Maar we moeten 
die dingen alle te boven gaan in het N1euwe ]aar. We moeten nieuwe dingen hebben 
voor 1927 - Nieuwe Gctuigen van ,,nieuwe schepselen te zijn in Christus Jezus"; nieuwe Lie
deren en Zangers, die zullen verkondigen, dat Zijn goedertierenheden iederen morgen weer 
nieuw zijn; nieuwe Volgelingen van het Goddelijk Lam. die zullen verklaren ten aanschouwe 
van heme! en aarde, dat Hij Zijn nieuwen Naam van Liefde op hun voorhoofd geschreven heeft, 
en dat zij het dag aan dag uitleven voor een wereld zonder God. 

Ik ben er zeker van, dat Hij Nieuw Geduld en Nieuwe Lijdzaamheid wil maken voor 1927. 
Wat een wereld van beproevingen en teleurstellingen is het hier voor velen onzer ! Wat al 
glimpjes van geluk mogen we opvaogen, of wellicht zelfs ontvangen, om ze slechts weer te 
verliezen ! Wat al verwachtingen voor betere tijden, of betere omstand1gheden ontstaan -
om slechts weg te sterven in tranen en zielepijn I Welk een strijd hebben we te voeren 
om bekeerd te blijven I W el, de Heer weet het alles I Hij maakte het hart en begrijpt 
het. H1j weet, hoe sommige !evens wegkwijnen uit gebrek aan lief de; hoe hoogerig en dorstig zij 
kunnen zijn; hoezeer zij geduld, trouw en genade om te volharden van noode hebben. Ja, H1j 
weet het - ik ben er zeker van, dat Hij 't weet - en ik ben er zeker van, dat Hij deze diogen 
voor ons wil maken en er ons genoeg van geven wil, om den zwakste te doen voortgaan. Hij wil 
alles maken en er oos genoeg van geven om den zwakste te doen voortgaan. Hij wil alles 
maken en geveo, wat de meest lijdenden, de meest bedroefden en de meest eenzamen behoeven 
om hen te steunen en trouw te bouden tot het einde toe. 

lk ben er: zeker van, dat Hij, Die alle dingen nieuw maakt, Nieuwe Liefde rvil maken voor 
het Nieuwe faar. De oude toegenegenheden zijn vaak zeer kostbaar, maar zij moeten dikwijls 
hernieuwd worden. De Officieren gevoelen dit - hun eerste liefd~ voor zielen - zelfs hun eerste 
liefde voor God ~ heeft van noode vernieuwd - nieuw gemaakt - te worden, voor 1edere veraode
ring van plaats en aanstelling. De Plaatselijke Officieren gevoelen het. Sornmigen deoken 
met groote vreugde aan de liefde van dagen van w.deer, maar die kan niet meer van nut zijn voor 
vandaag - zij weten zeer goed, dat zij nieuwe liefde nood1g hebben. De So!daten, alle Christenen 
gevoelen dit ook. lk wil de eerste liefde nlet verkleinen. Zelf was mijn liefde voor God en zielen 
zee1 '-~chtig, toen ik nog maar een jongen was. lk begon als jongen en ging voort als jongeman. 
en mijn liefde bleef met het voorbijsnellen der jaren, en dank God, ik bezit die liefde nog ! Maar 
mijn ervaring is geweest, dat ik al den tijd nood1g had, mijn liefde opnieuw aan te wakkeren ; 
met aodere woorden, om Nieuwe Liefde te vinden voor de Nieuwe Dagen - liefde voor God, 
voor mijn Heil and; liefde voor de afvalligen in hun afdwalingen, liefde voor de zondaren in 
hun zonden. 

.1::.n Halleluja I Hij maakt Nieuwe Liefde. Niemand kan dat doen zooals Hij. Hij heeft een liefelijk 
geheim voor de schepping en vorming van Liefde, hetwelk niemaod dan Hij kan weten. Hij ont
dekte het, v66r wij het noodig hadden - Hij openbaarde het aan Zijn Kruis . 

Wanneer we Hem daar ontmoeten, vinden we Hern bereid om deze en ta! van andere heer
lijke dingen te schenken - Nieuwe Dingen, gernaakt met het doe! om in onze nooden te voorzien. 

0, kom tot Hem, Jieve makker of vriend, en vr""n Hem een van Zijn wondervolle voorraad-
schuren van Liefdt> in uw ziel te vestigen ! 
'NNNNNNNNN~NNNNNN~NNNNNNNNN( 

Z DE llAND. DI~ MIJ LEIDT. ~ 
~ Er is op deez' aarde een hand, die mij leidt z. 
z Met 'n liefde zoo hoog en zoo diep en z66 wijd • z z En volg ik slechts willig die hand van mijn God. z 
' Dan is ook gelukkig, gezegend mijn lot. ~ 
( Is duister de toekomst ; zie 'k nergens een baan, Z 
Z Noch vastigheid zelfs, waar mijn voet op kan staan, Z. 
Z. lk weet het: Zijn liefde heeft uitkomst bereid, Z 
Z En 'k klem mij maar vast aan de hand, die mij Ieidt. Z 
Z (iod zorgt I en ik rust in Zijn liefde voor mij ; ~ 
Z God kiest ook mijn weg ; o, dat maakt mij zoo blij ! ~ 
Z 'k Leer stil zijn wachten ; met 't hart Hem gewijd, ~ 
Z Geef 'k acht op den wenk van de hand, die mij leidt. Z 
Z. God is in het duister zoowel als in 't Iicht ; z 
~ Vol liefde is Zijn oog op mijn welzijn gericht ; ' 

En als in Zijn wijsheid Hij snoeit of kastijdt, z 
Z Ook dan wil ik kussen de hand, die mij leidt. z 
~ De wolk der getuigen, Gods volk, altijd weer ' z Heeft dankend getuigd van de trouw van den Heer ; z z Steeds Vaderlijk heeft Hij den disch hun bereid ; z z II u n God is m ij n God, 't is Zijn hand, die mij leidt. ~ 

;( f:n trekken de neev'len der aarde voorbij Z 
Z En daagt straks de eeuwigheidsmorgen zoo blij, Z 
( Dan zal ik doorgronden de trouw en 't beleid Z 
;( Van die liefd'rijke hand, die mij hier heeft geleid. C. 0. S. Z 
ZNNNNN~~NNNNNNNNNN~~NNNNNZ 

Reisaan tee keningen. 
Een pdssag1er van het s. s ... Rumphius" deed 

ons de interessante mededeeling, dat z1jr vader 
40 jaar geleden den Stichter had gelogeerd bij 
gelegcnheid van diens bezoek aan . ederland. 
lk maakte de opmerkir.g. dat de vadu van de
zen passaoier een vriendelijk, groor-hartig man 
geweest moet zijn en door zijn invloed de deur 
bij vele anderen heeft geopend, aangezien 
het Leger des Heils in die dagen niet begrepen 
werd. 

Rubber! Hierin schijnt een groote toekomst 
te schuilen voor Singapore ! Jk vraag mij af, 
hoevelen er nu nog denken aan de 11 jaren van 
zware inspanning, welke Charles Goodyear 
heeft doorgemaakt om dit wondervolle product 
geschikt te maken voor den handel. ,,Een an
der is het, die zaait en een ander is het, die 
maait." 

Een Nieuw-Zeelandsche toerist maakte, alvo
reos een drie-jarigen tocht te ondernemen. een 
regeling, waardoor tijdens zijn afwezigbeid zijn 
contnburie aan het Leger des Heils kan wor
den uitbetaald; een zorgvolle, milde beschouwing 
van de nooden van onzen arbeid ! 

Kort na ons vertrek uit Belawan sprong een 
Javaansche mede-;:iassagier over boord. De boot 
ondervond een uur vertraging door de pogingen 
tot redding. <lie aangewend werden. Het is 
regel op zee. dat altijj alle rnogehjke hulp 
wordt verleeod. Als deze zelfde regel eens 
werd toegepast op hen, die zich werp<>n in den 
oceaan van zonde? - Helaas ! er is maar zoo 
weinig bezorgdheid over en zory voor de ziel 
onzer mede-menschen I 

Een Japansche employe van een bank infor
meerde naar den godsdienst en het geloof, 
dat in het Leger des Heils beleden wordt. lk 
gaf hem een verklaring en legde ook de prac
tische zijde van onzen godsdienst uit. Van 
groot belang was het, te bemerken, dat hij de 
noodzakelijkheid van bekeeriog inzag. ..Maar 
ik ben zwak en het is moeilijk. zulk een !even 
te leiden !" .. Ja maar God zal kracht geven, 
als U tracht. Zijn wil te docn.'' lk hoop, dat 
mijn woorden een hulp voor hem mochten zijn l 

Bevorderingen. 
De bevordering van de tvlajoors Palstra en 

Thomson tot den rang van Brigadier was een 
verheugend evenernent tijdens het bezoek van 
den Generaal 

Brigadier Thomson is een Australisch Offi
cier, met meer dan 33 jaren dienst, waarvan 
bijoa 29 jaren werden doorgebracht in Ned.-lndie. 

Brigadier Palstra. een broer van onzen Kom
mandant. heeft een 31-jarigen loopbaan als Offi
cier van het Leger des Heils. en is bijna 6 
jaar in ons lnsulinde. 

Terug van verlof. 
Kapiteine Kuneken keert met de .. Prins der 

Nederlanden" in het eind van December terug, 
terwijl Adjudante Kyle, Adjudant Rolffs. en de 
Ensigns Midtbo den !Oden Januari per s. s 
..P. C. Hooft" terugverwacht worden. 

Allen maakten melding van een prettig verlof 
in het vaderland, dat hun veel goed gedaan heeft. 

Versterking. 
Wij zijn blijde. Ensigne van Oudheusden en 

Luitenante Schot van Holland te mogen ver
welkomen, die D. V. respec:tievelijk den 27sten 
December en den I Oden Januari te Priok zullen 
aankomen. Ook twee Deensche Officieren. Kapi
teine Erle en Kapiteine Hansen worden op den 
!Oden Januari verwacht Hartelijk welkom mak
kers ! 

Ensign Gilliard bezoekt Java. 
Het was ons een groot genoegen, Ensign 

Gilliard welkom te heeten op Java. De Ensign 
is verbo~den aan de Redactie van den Engelschen 
.,Strijdkreet'' en is de zoon van ee~biedwaardige 
en gewaardeerde, Officieren die vele iaren gearbe1d 
hebben als Veld- en als Maatschappelijk-Offi-
cier. 

Nadat hij de school verlaten had, werd de 
Ensign geplaatst aan het kantoor van een 
nieuwsblad te Yorksh re, waar hij ern goede 
leerschool in de journalistiek doorliep. In den 

rooten oorlog heeft de Ensign, hoewel nog slechts I 7 jaar oud, gediend als marconist'. . 
De roeping tot een hoogeren d1enst m een 

grooteren ~tnjd volgde en aan deze roeping 
werd met blijdschap gehoor gegeven'. 

De Ensign is een veelzijdig, en mteressant 
schrijver. die veel gereisd heeft Zijn laatste re1s 
maakte hij door S1berie om intijds japan te be
reiken, ten einde een verslag van de samenkom
sten van den Generaal te kunnen zenden aan 
de voornaamste Leger- bladen in andere landen. 

Java en de verschill~nde onderd~elen van 
onzen Legerarbeid: lem,~:png van h1den. hulp 
aan de bedroefden en pred1king van de blijde 
boodschap van Gods verlossende genade. heb
ben het hart van den Ensign gewonneo. 

Hartelijk gefeliciteerd. . . 
Onze hartelijke gelukweosc:hen aan de J-'. ns1gns 

Loois van Solo en de Kapiteins Mangoembagha 
van Koelawi. die zich verheugen ove~ de komst 
van een baby in hun huizen. Van be1de plaat
sen mochten we goede berichten ontvangen. 

Een Javaansche verecniging helpt ,,Boe-

gangan." . .. . 
In dezen moeiliJken nid is het aange~aam te 

dat een Javaansche vereemgmg te 
vernemen, 0 h k an de 

. Sl!marang kort ge!eden f 25 ·;, sc on a 
· bedelaars-kolonie .. Boegangan · 

Logies aan Officieren. 
Den velen vrienden, die gedur~nde 1926 onzen 

Offic1eren zoo vriendehjk gastvn1he1d verleenden, 
·· ·· r veel dank verschuld1gd. Meer m z11n w11 zee .. . d h I 

h b .. dee wenschen w11 h1er e ote s te 
et IJZOn . d h b 

noemen, die onze Officieren zoo mil e ben 
gelogeerd. . . 

Gaarnegeven wij doorm1ddel van dezen .. Stnid-
kreet" uiting aan onze diepe waardeering voor 
deze bewijzen van belangstelling en hulp van bet 
afgeloopen jaar. 

( Vervolg pag. 4 kol. 4.) 
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VI. HET BEELD GODS HERSTELD. 

D e genadegaven Gods .. zijn all~n 
morgen nieuw. HiJ doet Z1Jn 
zon opgaan over boozen en 

goeden, maar slechts in het hart, dat 
volkomen aan Hem onderworpen isJ 
kan Hij Zijn werk ten behoeve van 
ieder mensch afzonderlijk voltooien. 

Zijn werk in de barten _van hen, 
die Zijn liefde hebben beantwoord, 
is een werk van herstel. Hij wil en is 
in staat, Zijn beeld in hen te herstellen. 
Zij moeten worden ,,onberispelijk en 
oprecht, kinderen Gods, onstraffelijk" 
(Filipp. 2: 15). 

De bekwaamheid van den dokter 
kan den patient niet helpen, tenzij deze 
zich onvoorwaardelijk overgeeft in de 
handen van den arts ; en het hoogste 
werk van God in de ziel kan -Slechts 
verricht warden, wanneer de wil ge
heel aan Hem onderworpen is. 

Dit werk van vernieuwing kan slechts 
uitgevoerd warden, wanneer wij sameo
werken met God. ,,Want het is God; 
Die in u werkt, beide het willen en 
bet werken, naar Zijn welbehagen" 
(Filipp. 2 : 13). 

Al de moeilijkheden op den weg u wer 
heiligmaking concentreeren zich om de 
houding van uw eigen wil. Ik heb dit 
reeds gezegd ; maar ik zou wenscheo 
dit z66 duidelijk te maken, dat geen 
vergissing mogelijk is, - indien gij ge
heiligd wilt worden, moet gij niet alleen 
geeo tegenstand bieden aan Gods wil, 
maar gij moet uw wil toevoegen aan 
den Zijne. 

Hoe is het met u, mijn lezer? 
U w opstand tegen God liet gij varen 

vanaf bet oogenblik uwer bekeering; 
uw verleden is vergeten en vergeven, 
uitgewischt; uw daadwerkelijke strijd 
tegen God is voorbij ; gij hebt uw 
wapenen aan Zijn voeten neergelegd. 
Dit kan alles heerlijk waar zijn voor u, 
en toch kunt gij den zegen van een 
rein hart missen. 

Treurt gij over de vreeselijke macht 
der verzoeking en over uw zwakhei.d, 
wanneer gij verzocht wordt? Heilig-zijn 
wil niet zeggen, vrij te z.ijn van ver
zoeking, het beteekent, elken aanval 
van den vijand met vertrouwen tegemoet 
te treden, sterk in de kracht van een 
strijder, die immer den vijand overwint. 
Heiligheid verzekert een onfeilbareover
winning in de verzoeking. 

Het streven van den vijand is, den 
wil te doen ontaarden. Het gevaar 
voor de verzochte ziel, het gevaar 
van te vallen ligt in een mogelijk toe-

{ver.-volg van pag. 2.). 

anders komt men tot het totaal van we] 50 talen. 
Niet minder dau 25000 Officieren - voor het 
meerendeel vrouwelijke - zijn er noodig, om 
het wereldwerk van .het Leger des Heils te 
helpen leiden. • . . . {Sumat<a Post.) 

... Vervolgens spreekt Generaal Booth over het 
aandeel. dat zijn moeder heeft gehad in de op
richting en ontwikkeling van het Leger des Heils-

Op aandoenlijke wijze beschrijft de oude man 
bet !even en werken van zijn ouders . Vooral 
zijn moeder. die buitengewoon veel tact bezat, 
heeft veel schoons tot stand gebracht, niette
genstaande zij een groot gezin had en bijna 
steeds in armoede leefde. 

Voor zoover ik beiden gekend heb - en ik 
kende hen vrij goed, voegt de grijsaard er grappig 
aan toe - heeft mijn moeder mijn vader geweldig _ 
gestetind in zijn werk. Zij heeft hem met hare 

otere intelligentie gesteund en voortgeholpen 
giro hi·· weifelde en zij heeft hem bescheiden en 
as J d Id .. t kleingehouden, toen grooten er were z11n guns 
zochten. . 

Nooit is tusschen hun beiden een sche.~p 
woord gevallen, steeds heeft m1jn_ vader m11n 
moeder met de grootste ridderlijkhe1d en galan
terie behandeld, .. niettegenstaande .. vader. sc~erp 
en hard kon zijn", zoo voegt h11 er uit e1gen 
ervaring aan toe. 

Dan wijst spreker er nog op, dat het Leg~r' 

d t Van ri1·ken en weldenkenden nood1g en s eun 
heeft. 

geven van den wil. Het kind Gods zal 
nooit komet()ot heilig making, als in de 
ure der verzoeking de wil tot zondigen 
er is. 

Zij, die er van houden, met de ver
zoeking te spelen, komen niet tot 
heiligheid. Zij verliezen dikwijls alle 
verlangen om heilig te warden, en 
verliezen zelfs bet geloof in een moge
lijken staat van heiligheid. Ruskin zegt: 

,,Niemand kan eerlijk of vol hoop 
vragen, om van verzoeking bevrijd te 
warden, als hij niet zelf eerlijk en £link 
besloten heeft, zijn uiterste best te doen 
om er bij vandaan te blijven." 

Somrriigen mijner lezers weten, dat, 
v66rdat de strijd met een bijzondere 
verzoeking voorbij is, somtijds, helaas !_ 
zonder nog in ernstig conflict te zijn 
gekomen met den vijand, hun wil zich 
neigt naar de zijde van den verzoeker. 
Zij willen zondigen. 

De verzoeking vindt in hen ,,anklang", 
de een of andere zwakke plek. Zij 
doen niet aan de geheele wapenrusting 
Gods, omdat zij niet van ganscher 
harte verlangen, dat de overwinning 
aan Zijn zijde zal zijn. Toch kan van 
hen niet gezegd warden, dat zij zonder 
licht zijn, want als de verzoeking voorbij 
is en over hen heeft getriomfeerd, be
treuren ztj het in hun binnenste en 
veroordeelen zichzelf. Zij weten, dat zij 
iets hebben gedaan, gezegd of gedacht, 
dat niet te rijmen is met gehoorzaam
heid aan God. 

Laat de wil de rechte houding tegen
over de zonde aannemen en de over
winning is verzekerd. lemand, die de 
kracht der verzoeking verstaat, heeft 
gezegd: .,Om een verzoeking te vormen 
zijn er t_wee noodig. De ·verzoeking, 
waar ik bang voor ben, is die, welke 
mij voorbereid vindt, omdat ik er al 
naar gehunkerd heb, voordat ze komt." 
Ja, er zijn er altijd twee noodig om 
een onweerstaaobare verzoeking te vor
men en een van die twee is de r:pil 
van den verzochte. 

In een onzer uitgaven van I 9PO 
lezen wij de volgende woorden: .,lk 
weet, dat satan rondgaat om te zoeken, 
wien hij zou kunnen verslinden, maar, 
terwijl hij ons verzoekt, hoe dikwijls 
hebben wij hem niet verzocht ? Onge
merkt nadersluipend, zooals een leeuw 
zich bukt voor den plotselingen, onver
wachten sprong, zoo kan hij zich op 
ons werpen; maar hoe dikwijls hebben 
wij onszelf niet op zijn weg geplaatst ?" 

0, hoevele zielen worden verstrikt 
door den verleider, op dezelfde wijze 
als een wild dier verstrikt wordt door 

Het hoofdprincipe waar het Leger op voort
bouwt is, dat er altijd iets goeds in den mensch 
zit, hoe laag hij ook gezonken is; de goddelijke 
vonk. Dat verbindt het Leger met vele anderen. 

Generaal Booth ziet nog veel schoons in de 
toekomst van het Legerwerk. Nadat een koortje 
van kinderen van het Kinderhuis een lied ge
zongen heeft, biedt een meisje den Generaal een 
mandje bloemen aan. 

OP POELAU SI TJANANG. 

Zondagmorgen om 8 uur bracht de Generaal 
en zljn gezelschap het voorgenomen bezoek aan 
Poelau Si Tjanang, waarbij, behalve de Olfi
cieren van het Leger. ook controleur Batenburg 
en enkele belangstellenden tegenwoordig waren. 
De kolonie had zich ampel op het bezoek voor
bereid. Leiders en verpleegden waren dagen Jang 
bezig geweest, om de kolonie te versieren, en 
het was aandoenlijk te zien, hoe zelfs de ern
stige patienten met hun zieke handen de ver
sier!ngen, de groteske papieren figuren, de guir
landes en de vlaggen hadden vervaardigd, om 
den Generaal welkom te heeten. 

Aan den ingang werd hij opgewacht door 
Majoor en Mevrouw Scheffer, de !eiders der 
kolonie. en de Officieroo, die hen daarin be
hulpzaam zijn. Dadelijk daarop werd de rondgang 
over het terrein begonnen. 

Bij den ingang stonden de verpleegden in 
dichte rijen opgesteld - een 300 mannen en 
vrouwen - en, toen de Generaal hun terrein 
betrad, klonk een Maleisch welkomstlied, dat 
blijkbaar flink ingestudeerd was en met enthou-

den jager ! Het dier loopt om de val 
heen, het lokaas besnuffelend. Instinct 
en ervaring waarschuwen het om voor
zichtig te zijn, maar tenslotte krijgt 
het verlangen, uit honger geboren, de 
overhand. In de geheiligde ziel is geen 
verlangen meer naar eenig lokaas, dat 
de vijand kan toewerpen. De wil is 
volkomen vereenigd met den wil Gods 
en geen verlangen naar het verbodene 
is overgebleven. 

God wil, dat gij heilig zult zijn. 
Wilt gij heilig zijn ? Laat mij voor
zichtig zijn, niemand te misleiden. Ik 
vraag u niet, enkel en alleen te ver~ 

.trouwen op uw wil, maar uw wil over 
te geven aan God, opdat hij geleid 
mag worden naar Zijn bedoelingen. 
Heiligheid kan nooit verkeeren in een 
toestand van onvrijwilligheid_ Alleen 
door onzen eigen wil te oefenen, kunnen 
wij baat hebben bij de voorziening, 
door God getroffen voor onze heilig
making. 

Heiligheid is karakter. Karakter in 
de gewoonlijk aanvaarde beteekenis 
van het woord, wordt niet ingeboren, 
het wordt verkregen. Het is hetresultaat 
van tucht of slapheid met betrekking 
tot zichzelf, de directe uitkomst van 
een persoonlijk streven. dat verheft of 
verlaagt. 

Karakter wordt gevormd door het 
leven, dat geleefd wordt Het heilige 
karakter kan slechts op dezelfde wijze 
gevormd warden. ,,Iemands zedelijke 
kracht moet niet worden afgemeten 
naar de pogingen, die hij aan
wendt onder pressie, maar naar zijn 
karakter van iederen dag" ; en op de
zelfde wijze moet de kracht van onze 
heiligheid worden geschat naar de voort
durende overwinoing van onzen geest 
over de nietige verzoekingen, de kleine 
beproevingen en moeilijkheden, die wij 
elken dag ontmoeten. 

Aan een kruik stelt men -den eisch, 
dat ze water houdt; en van heiligheid 
mag men verwachten, dat ze volkomen 
de spanning van het dagelijksch !even 
kan ~erdragen. · Bewijst uw gewoon, 
dagehiksch leven aan allen, die u kennen , 
dat gij een man of een vrouw een 
jon~en of.meisje van een heilig leve~ zijt? 
Ind1en giJ heilig wenscht te zijn, zullen 
menschen noch duivels, omstandigheden 
noch verzoekingen u beletten, heilig te 
worden. De zegen van een rein hart 
zal de uwe zijn, indien gij met geheel 
uw hart kunt zeggen: 

.. Neem mijn wil ! Laat niet meer.- mijn, 
Maa< Uw wil mijn r.-ichtsnoe< zijn I" 

siasme werd gezonge 1 .. 1 h 
h . n, erw1i et refrein door 

et zwaa1e? van vlaggetjes werd begeleid . 
G Vnen~ehik lachend en buigend schreed de 
.:neraa toen langs de rijen van hen naar wie 

zhtJn hart op dezen tocht uitging . Hij 'kwam -
oe kan het ook anders d. • 

van het liiden dezer lied~n~ v:r:n o:de~ de~ indruk 
het roode kleed van het H . an en roegen 
velen stonde d edsleger, maar ook 

n aar tusschen di h . 
beloof in Co f · b h ' e nog •n e1gen 
zelfs getooid ~uc1us e oduden hebben, of die 

. aren met en hoofddoek etui 
gems van hun tocht naar het Heilige L~n~ -
en Tkoen ~Ing het langs en door alle gebouwen 
den o~~s1em.s1,.dwd aar de lepdrozen nu opgesteld ston -

' en van e ve s· · d 
hadden aangebracht 0 k .r ieringen, ie zij 
bedden waarop de e~ns .o gmg het !angs de 
strekt, - ZiJ- b-- 1 d tige patienten ZIJn uitge-

, 11 W e e z1ekte reeds d 
vorderd is, dat zij Zich niet II ermate ge-
voortbewegen en slechts met ~~rl a een kunnen 
naar buiten kunnen 0 k e u P van anderen 
gebracht aan de verband ~ Werd een bezoek 
raal wilde zien hoe d P aats, waar de Gene
en geholpen wo,rden Ve m~lschen verbonden 
daar de patienten · . ~n a e kaoten kwamen 
en werden verbo~d- nie eens de allerergste. _ 

M eo. 
aar dit was toch voor d 

grijsaard, die al zooveel ell d en . gevoeligen 
vee]. zoodat hij e en .e gez1en heeft. te 
moest onderbreke:n oogenblik zijn rondgang 
komen ' om weer tot zichzelf te 

Late~ ·h;d ~; een ee d. . 
het houten kerkgebou nv~ I~e dienst plaats in 
alien toespreken. w · e eneraal wilde hen 
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Daar hurkten ze neer op !age baokjes op den 
grond, bonderden melaatschen van allerlei ras 
en volk: Javanen, Maleiers, Chineezen, Bntsch
lndiers, - mannen, vrouwen en ... kinderen, 
- een diep-ellendige massa, zonder uitzicht op 
heling, zonder hoop op het !even, dat lokkend 
wenkt. Daar zaten ze met hun misvormde 
gezichten. hun aangetaste ledematen. hun stompen 
van handen en armen; tot .ze!fs de allere rgsten, 
die slecbts op den rug van anderen konden 
worden binnengedragen, (en vrijwillig u;aren mee
gekomen. Red. S. K.) 

Tegenover hen zaten de Officieren van het 
Leger. Een van hen ging voor in het gebed. 
Dan spraken Majoor Scheffer en Commissioner 
Cunningham, die 5 jaren Jang het bevel heeft 
gevoerd in Ned.-lndie, dikwijls Poelau Si Tja
nang bezocht en door velen herkend werd. 
H1j sprak o ak van die dagen van vroeger en 
van den vooruitgang in bet aanzien der kolome. 
En we dacbten terug aan de dagen, waarin 
de kolonie werd opgericbt, toen Kolone l de 
Groot bier kwam, om ook de Oostkust te in:
spireeren voor dit werk. En nu stonden we 
hier in een ruim ker kgebouw, met honderden 
verpleegden, terwijl rondom goede verblijven 
opgericht Waren, alle do.or steenen voetpaden 
verbonden. 

Wei had dit werk vruchten gedragen ! 
Eindelijk sprak dan de Generaal. vlot door 

Majoor Scheffer in het Maleisch vertaald. Hij 
sprak van Jezus - van Wien anders zou hij 
bier in deze omgeving van melaatschen spreken? 
Hij sprak van de liefde Gods,. van het lijden 
der wereld en van het Leger des Heils, dat 
tracht dit Jijden te verzacbten. Hij beloofde dat 
hij in dit opzicht zou doen wat bij kon ; dat 
men zou trachten de kolonie uit te breiden, dat 
hij meer Officieren zou zenden, meer middele.n 
ter beschikking stellen, alle hu1p b1eden zou, die 
binoen zijn bereik lag. Maar hij wees erop, 
dat het Leger niet verder kan gaan. De grootste
hulp rnoet ieder zichzelven bieden, en dat is: 
zijn hart openeo voor Hem . die de wereld zoo
zeer heeft lief gebad, dat Hij Zichzelf heeft ge
geven voor hare zonde. Hij smeekte hen: goed 
en behulpzaam te zijn jegens elkander, m den 
geest van Chfistus te !even . om bet leed van 
deze wereld te verzachten. Hij sprak van het 
loon, dat daarop volgt; van de wereld achter 
deze wereld. Hij sprak van de eenige troost, die 
men dezen ongetroosten kan bieden _ En ondanks 
de diepe ootroering, die zich van ons meester 
maakte hebben we wel degelijk gezien de ver
heerlijk1ing. die er op die arme, misvormde aai:-
gezichten kwam , de openb,iring , die er m die 
halfblinde oogen verscholen lag, de hoop op 
uiteindelijke uitkomst uit dit zoo gemartelde 
!even. En dieper dan ooit vcelden wij, wat bet 
Leger des Heils bier heeft gedaan, hier efken da~ 
doet en welk een bewondering en ootmoed WIJ 

moeten gevoelen jegens die eenvoudige Officieren, 
die hun !even wijden aan dit werk, uit naam 
van hu'1 Heiland. 

En ten slotte kwam dan de vraag, eigen aan 
de vergaderingen van het Leger des Heils, wie
tot de zondaarsbank wou komen, om te getuigen 
van toewijding aan God. En toen kwarnen ze. 
Eerst een, dan een tweede, eea derde, dan velen, 
tientallen, neergebogen aan de voeten van den 
Generaal, biddend, en zijn bede ontvangend over 
bun hoofden, terwijl de · Zusters, die dagelijks 
ender hen rondgaan, neven hen neerbogen om 
hen te steunen in bun gebed. 

We hebben meer ontroereode kerkdiensten 
meegemaakt, in hooge kerkg ebouwen, in kathe
dralen, maar nooit zijn we meer aangegrepen, 
dan door dezen dienst ender deze omstand1g-
heden. . . (Deli Courant.} 

• .. . Het was de eerste maal, dat c'e Generaa} 
een leprozerie bezocht. In Britsch lndie, dat de 
Generaal reeds meermalen bezocht, had hij een 
dergelijke inrichting niet gezien. 

Geoeraal Booth was door het geziene zoo
getroffen en aangedaan. dat hij beslo.ten heeft, 
ieder jaar, op den verjaardag van Z!Jn bezoek 
aan Poelau Si Tjanang, - dus op 5 December,
een feestdag voor de verpleegden te gc ven, 
dien hij zelf geheel b~kostigen zal. 

Om eventueele misverstandcn te voorkomen, 
zij ev~n vermeld. dat de Generaa l een inkomen 
geniet. dat geheel gescbeiden is van de in
komsten van het Leger des Hells. In Londen 
heeft zich namelijk . indertijd een comite gevormd, 
dat - onverschillig, wie ook tot Generaal be
noemd wordt - voor diens inkomen zorgt. 

. ... Velen deden den Generaal naar Bela wan 
uitgeleide tot de boot, die hem naar Ceylon 
zal brengen. De Generaal verklaarde zich hoogst 
voldaan over zijn ontvangst en verblijf aan de 
Oostkust. (Sumat<a Post.} 

En wij zijn dankbaar, dat de Generaal hier 
geweest is en vertrouwen, <lat dit bezoek, hoe
wel kort, tot grooten zegen was. 

T i en d u i z e n d H a I I e 1 u j a 's ! 

GOD ZEGENE DEN GENERAAL ! 

A. B. 

(Vecvolg van pag. 3 kol. 4.) 

Nieuw-Jaars-groeten. 

Fen dagboek voor Bijbellezing doorblade
rende, sloeg ik den tekst voor den eersten Ja
nuari op: ,.Gelijk Uwe dagen, alzoo zal uwe 
sterkte zijn (Deut . 33: 25 - Engelsche vertaling), 
met den commentaar, ge11even door een gepen
sioneerd militair , toen hij Han.p ton-Court (een 
palei s) te Londen bezocht: 

.. Vrees niet , 
Draa! niet , 
Versaag niet I" 

Hartelijk wenschen wij iederen lezer een ~)oed 
nieuw jaar toe I 
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