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,,Andreas . . . • • • vond eerst zijnen broeder Si1>zo11, en uide tot 
hem: Wij lzebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zi/nde, 
de Clzristus. En ltij leidde hem tot fezus." fohannes r ; 4~ en 41a. 

In het algemeen is men er wel van overtuigd, dat wij !even in een tijd 
van onzekerheid. Onzekerheid met betrekking tot het wereldf?ebeurefl : voor welke 
verrassingen en ontknoopingen zullen "'ij nog worden geplaatst? Europa heeft 
zich nog niet hersteld van de gevolgen, welke de vreeselijkste aller oorlogen, die 
ooit heeft gewoed, na zich sleepte. 
Men had gehoopt, dat Den Haag, 
Versailles, Geneve den alom be
geerden vrede en rust aan de vol
keren zouden brengen en wel 
werd reeds iets bereikt, maar toch 

. hebben de bemoeienissen o~k van 
de knapste staatslieden het ge
wenschte evenwjcht niet kunnen 
berstellen. Wantrouwen, .afgunst, 
haat houden de volkeren in ke
tenen van onrust en onzekerheid 
omtrent de toekomst. Aller oogen 
zijn gericht op Azie en men vraagt 
zich af, wat uit de verwikkelingen 
in die landen zal voortkomen. 

· Overal gisting, ~eestestroomin
gen, die tegen elkander inbrui
schen. Ook de binnenlandsche ver
houdingen, bolsjewisme, facisme, 
e. d., wettigen de vraag : ,, Hoe 
zullen al die woelingen en stroo
mingen zich oplossen? Worsteling 
overal ! Welk een zoeken, een 
streven naar het betere~ wat een 
onzekerheid I 

Welk een twijfel en zoeken ook 
op godsdienstig gebied t; 

Hoevelen, die zich bewust werden 
van de ledigheid van het vergan
kelijke, zuchten ook nog in onzen 
tijd, op de puinhoopen van wereld
sche ·vermaken, van illusies, rijk
dom, eer, aanzien, ¥Jo eertijds: 
,Och, of ik wist, of ik Hem vinden 
zou ! lk zou tot Zijnen stoel komen t"· 

De dingen dezer wereld mogen 
meer of mindere oppervlakkige 
vreugde en voldoening schenken~ 
ons innerlijkst zijn kunnen zij niet 
bevredigen; de innerlijke onvol
daanheid en onrust nemen ze niet 
weg. 

Het geloof der kinderjaren, de 
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Godsdienst onzer ouders,dat voor 
hen zulk. een werkelijkheid, zulk 
een kracht en vreugde is, vol
doet ons niet, kan ons niet vol 
doen, zoolang wij niet per
soonlijk hebben gezocht en ge
vonden, als het niet ons persoonlijk 
eigendom, ons bezit is g.eworden. 
Dank God I Temidden van dezen 
woelenden oceaan van onzekerheid, 
twfjfel en vrees is er rust en ze
kerheid voor het kind van God. 
Een zekerheid, zoo hecht als een 
rots. Neen, vaster nog ! Onbewogen, onverwoestbaar, omdat men heeft gevonden I 

,, Wij hebben gevonden. I" z~gt_ Andreas, de eenvoudige visscher van Bethsaida 
en duizenden van alle nat1onah.te1ten hebben het hem nagezegd. Paulus beeft bet 
zelfs bezongen in de geyangems; deze zekerheid vormde den grondtoon van de 
Jiederen, die opste n mt de catacomben; de martelaren hebben hierin geroemd, 
deze zekerheid was hun kracht; en door alle eeuwen heen is het gehoord ge
worden: ,, Wij hebben f.?evonden I" De onzekerbeid heeft plaats gemaakt voor 
verzekerdheid; geen zoeken, gee!1 vra~~n, geen twijfel meer: wij weten I Docb, 
aan deze ervaring is onzekerhe1d, tw11fel, vreezen, hongeren, dorsten en zoeken 
vooraf gegaan. Aan werkelijk vinden gaat altijd ernstig, volhardend zoeken vooraf. 

Wie kent iets van dat brandend verlangen, dat gevoel van onvoldaanheid in 
et mensch en hart, dien innerlijken drang, die den men sch rustelo~s. over de. aarde 
oet trekken, en ontzaggelijke offers doet brengen, om bevred1grng te vmden I 
ent gij iets van die heimwee" der ziele, welke David doet uitroepen: "Gelijk 
n hert schreeuwt na;r de waterstroomen, atzoo schreeuwt mijne ziel tot U, o 
od I" (Psalm 42: 2). Zie de Moorsche Kamerling. Een machtig ~ielsverlangen 
rijft hem uit zijn geboorteland doet hem zonder aarzelen de re1s langs drn 

• woesten weg" aanvaarden hei°mwee, leegte-van-ziel doet hem zoeken, at maar 
LOeken, totdat hij vindt, doo

1

r God Zelve geteid. 
Heeft God, de Alvader, niet blj onze geboorte dat brandend ve!langen naar het 

eeuwige, naar den Eeuwige, het voor velen zoo onbekende_. reeds m ons f?elegd? 
Luister naar de klachten in de liederen onzer beste d1chters; lees de boeken 

van waarheidslievende schrijvers, zie het gansche m.~nschdom: alles _zuch_t en zoe~t. 
Ook Andreas en zijn vriend waren zoekende. Z11 waren eenvoud1ge v1sscherhe

den uit de slecht befaamde plaats Bethsaida (Mattheus 11 : 21). 

Velen hadden zichzelf reeds valschelijk opgeworpen als de Messias, tel kens was 
teleurstelli11g gevolgd, totdat Johannes de Dooper predikte: ,,Bekeert u; "ant 
het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen". Velen waren toegestroomd, om 
dezen profeet te hooren, velen hadden zich geschaard onder zijn vaardfl. Ook 
Andreas en zijn vriend behoorden tot zijn discipelen, maar zij hadden Hem nog 
niet gevonden.· 

Hoe wonderbaar is die eerste· onfmoeting t Johannes -en de twee vrienden 
staan , tezamen .• Plotseling glijdt een glans over het aar.gezicht van Johan-

nes, zijn oogen scbitteren, ge
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temperd door den donkeren acb
tergrond, die zich aan zijn zieners
oog voordoet. Dan komt het over 
zijn lippen : ,,Ziet het Lam Gods l" 
Andreas en zijn vriend volgen dien 
Jezus. Hoe onstuimig klopt hun 
het harte I Zou Hij nu de Beloofde 
Israels zijn? Zouden nu hun hoop 
en verwachtingen vervuld worden? 
Zou de honger hunner ziel nu ge
stild, de dorscht gelescht worden? 
Zij volgen Hem, zien Hem in zijn 
omgeving, blijven een dag bij 
Hem en . . . hun hart zegt het hun : 
de hope wordt vervuld, de duisternis 
verdwijnt, banden en ketenen wor
den verbroken, het wordt feest in 
hun ziel, bet jubelt binnen in hen. 
Al spoedig juicht ook hun mond: 
,, Wij hebben gevonden !" Andreas 
gaat zoeken naar zijn broeder Pe
trus; ook hij moet het hooren. Hij 
wordt tot Jezus geleid, en weldra 
kan ook hij het medejubelen : ., Wij 
hebben gevondenl" 

Wien hadden zij gevonden? 
,, Wij hebben gevonden den Mes
sias, betwelk is, overgezet zijnde, 
den Christus." 

Wat vonden zij in den Messias? 
Vonden zij in Hem een mensch? 
Ja I 0, wonder van Goddelijke 
liefde, die zich zoo vereenzelvigt 
met het verloren menschdom : Hij, 
de Messias, de Zone Gods, kwam 
in menschen-gestalte. Geboren ill\ 
een stal, verzocht door den booze,. 
veracbt door den mensch, dien Hij 
wilde redden, gestorven aan een 
kruis als mensch I Hoe heeft God 
den mens-ch gekroond, door Zijn 
Zoon in de gestalte van een menschi 
tot deze aarde te zenden 1 

Johannes had hun reeds op Hem 
gewezen als Het Lam Gods, dat 
de zonde der wereld wegneemt. 
,,Zonde"; hoe klein is dit woord, 
maar hoe ontzettend groat in baar 
gevolgen I Hoe bezwaart zij bet 
!even en het geweten van hen, die 
haar dienen; hoe verwoestend, hoe 
mensch-onteerend is zij I 

Terwijl ik dit schrijf, zie ik in 
mijn verbeelding de slagvelden 
der wereld, boor ik de klachten 
van de verdrukte weduwe, zie ik 

de tranen der dronkaards-kinderen en die der vaders en rnoeders, wier hart ge
broken is door den • verloren" zoon of dochter. Het is mij, als hoar ik de ver
zuchtingen der verdrukten, bet gekerm der zondesla\en; als zie ik het wanhopig 
worstelen van den mensch met zijn grootsten vijar d: den vijand, die scbuil in 
bet eigen hart. 

Andreas vond ,,bet Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt", om Wiens 
wit God de zonde werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Halleluja I 

Zij ~~nden den Middelaar. Is niet een van Cle gevolgen der zonde, dat zij 
Adam, en in hem het gansche nageslacht, heeft tosgerukt van den Schepper; den 
band verbroken, den omgang van bet schepsel met zijn God verstoord beeft? Het 
Paradijs van onschuld, reinheid, liefde en vrede is gesloten. Maar ..•. Andreas 
en zijn vriend vinden in Hem den Mjddelaar tusschen God en den mem:ch. Het 
,,Emanuel'', God met ons, wordt wederom gehoord I 
;;is;.· • 

Zij vond.en den Vredevorst. Wat was het onrustig in hen, hoe pijnden twijfeJ 
en vrees, hoe hadden zij verlangd naar vrede en zielsrust I Welk hart zucht niet 
naar vredt', naar diepen, onverstoorbaren vrede, niet .afhankeli_1k van voor- of tegen
spoed? Deze vrede wordt niet gevonden in uiterlijke, godsdiensti~e vornien en 
ceremoni~n. maar komt tot het hart, dat zich in jezus verliest, dat Hem aanteemt 
als den Middelaar, Die den weg tot Gods genadetroon geopend heeft; dat in Hem 
ziet bet Lam Gods, Dat zijn zonde wegneemt. 

Wilt ge weten, welken vrede Jezus geeft? In een klein dorpje in bet vader
land woonde een vader met zijn eenige dochter. De moeder was reeds Ian 
geleden de doodsrivier overgegaan. Helaas werd de dochter aangeta~t door ee 

(Vtrvolg pag. 2, kol. 3.J -
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III. INZICttT IN DE ZONDE. lijkheid. Door het geloof aanvaarden 
wij voor ons persoonlijk de hulp en 

I
k heh reeds getracht, duidelijk te ma- aen zegen, waarin God voor ons heeft 

ken, dat er met het woord gods- voorzien". 
dienst heel wat meer wordt bedoeld Leeft gij op de hoogte van den _sta_n-
dan touter: bevrijding van zonde." daardregel : ,,Al wat uit het geloof met 

Toch ka.n ik niet uitdrukkeliJ'k genoeg niet is, is zonde"? Wanneer gij bij 
het licht van Gods Woord en wil uw 

berhalen, dai ons slagen of falen in den gedachtenleven, uw zakenleven, uw 
godsdienst afhangt van onze houding huiselijk !even onderzoekt, zij t gij dan 
te.genover de zonde. vrij van veroordeeling? 

Ik spreek tot bekeerde menscben en Is de vijand der zielen bezig, u te 
mag veronderstellen , dat die een be- bedriegen, door u te doen gelooven, dat 
ter begrip hebben van de ton de dan de 1 "k d · f b 
onbekeerden. Zij zullen waarschijnlijk niet uw geeste iJ e staat gezon ts, o sc oon 

den, dat hij zulks deed. T oen hij dus 
minder geld voor uitgaven began uit te 
trekken, vroegen zijn patroons naar de 
reden hiervan, en bij het vernemen van 
zijn verklaring veranderden zij de wijze 
van betaling en verhoogden zijn salaris. 
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woordigheid en van Gods wit, en der
halve groeide ook zijn inzicht in de 
afschuwelijkheid der zon de in Gods 
oogen ; en God verhoorde zijn gebed en 
schonk hem vergiffen is. 

De zonde kan slechts overwonnen 
warden door de macht van God. Een 
snood zondaar, die de openbaarheid en 
de schande vreest, die over hem kunnen 
komen, indien hij aan zijn wreedheid en 
lusten toegeeft, kan er uit eigenliefde in 
slagen, zijn hartstochten te beteugelen, 
maar dat beteekent niet de z11,iverz·ng van 
zijn zondige natuur, maar veeleer, dat de. 
zonde van roekeloosheid is vervangen 
door de zonde van voorzichtigheid. 

De eerste stap tot heiligheid is een besef 
van de afschuwelijkheid der zonde, en de 
overtuiging, dat de Goddelijke macht de 
zonde kan overwinnen. De Goddelijke 
macht alleen kan ons heilig maken. Pau
lus wenschte, dat zijn bekeerlingen dit 
zoude~ be.grijpen, toen hij sch reef: ~ Wordt 
kracbt1g m den Heere en in de sterkte 
Zij ner macht" (Efeze 6: 10). 

·de fout maken, te den ken, dat met zonde gij in uw zaken tegenover uzelf nogal 
alleen bedoeld wordt moord, diefstal of toegefelijk zijt en uzelf verontscbuldigt 

. met te zeggen, dat het in zaken noodig is 
onzedelijkheid. Er zijn vele menschen 10 diplomatisch te zijn, soms zelfs tot op het 
de wereld, die meenen, dat er geen an- rand1'e van oneerliJ'kheid ·, en dat, wan
dere zonde bestaat dan misdaad. 

Een vroom man heeft eens gezegd : neer iemand moet liegen om den wille 
,,Iedere gedachte, ieder woord, iedere van zaken, men verontschuldiging kan 
daad, ieder verzuim of begeeren, dat in vinden in het feit der- noodzakelijkheid? 

1 
strijd is met den wil van God, is zonde" . Helaas, helaas, sommigen , die den 
Paulus zegt: Al wat uit het het geloof ~eer liefhebben, denken, dat godsd_ienst 
niet is, is zonde " (Rom. 14 : 23). Gods n!et te maken heeft .~e.t de practtsche 
kinderen behooren geen geringer definitie dmgen des !evens. Z11 z1en geen zonde 
van de zonde te aanvaarden dan deze. , in knoeierij. Zij zien niet, dat de zonde 

Misschien behoef ik niet met zooveel 
woorden gewag te maken van uw per
soonlijke tekortkomingen in gerechtigheid, 
maar toch zou ik u gaarne tot het in
zi cht willen brengen, dat alles i n u, wat 
niet uit bet geloof, niet in overeenstem
_ming is met Gods bevel aan u, zonde 
is. God zal Zich niet over u verblij
den, als er nog eenig overblijfsel van 
zonde, hoe vermomd ook, in uw hart 
over is. Hij zal Zich echter met onuit
sprekelljke blijdschap over u verheugen, 
als H.ij ziet , . dat Zijn werk in u volko
men is. 

Indien gij God bemint - zelfs indien 
uw hart pas begint zich ontvankelijk 
voor Hem te openen - zult gij er naar 
streven, de zonde te zien, - vooral de 
zonde in uw eigen hart, - zooals Hij ze 
ziet. Dan zult gij de zonde verfoeien als 
vijandschap tegen God en niet enkel 
en alleen als de oorzaak, die u buiten 
den hemel zal sluiten. 

De krachten van het heelal, ofschoon 
zelfs door de knapste gees ten slechts tot 
een beperkten omvang begrepen, dwingen 

I onze be wondering af; de machten van de 
menschelij ke persoonlijkheid zijn nog niet 
gepeild ; maar w anneer wij spreken van 
de Goddelijke macht, dan alleen spreken 
wij van een onbegrensde macht. 

Het geloof verbindt ons als een scha- triumfeert, wanneer voor eigenbelang de 
kel aan Gods gebod. Door het geloof waarheid en de e~rlijkheid warden prijs
hooren wij Zijn stem; door het geloof ~egeven. ,,De du1vel heeft ge~n ~rac~: 
zien wij Ztjn wen ken de hand. tiger bondgenoot dan gebr.ek aan mz1cht l 

Het ,,Handboek der Leerstellingen van 
het Leger des Heils" zegt: 

,,Het geloof maakt de eeuwige dingen 
voor ons tot een werkelijkheid en is 
bet middel, waardoor aan de geestelijke 
nooden wordt tegemoet gekomen. Het 
geloof is voor de ziel, wat de zintuigen 

· en andere vermogens zijn voor het li
cbaam. juist zooals ons gezicht, ons 
gehoor en ons gevoel ons in aanraking 
brengen met aardsche dingen, en ons 
overtuigen van hun wezenlijkheid, zoo 
brengt bet geloof ons in aanraking met 
God en overtuigt ons van Zijn werke-

Een jonge man, die in een samenkomst 
van het Leger des Heils den zegen van 
heiligmaking zocht, besefte terstond, dat 
hij al zijn zaken-handelingen in over
eenstemming moest brengen met dit 
hooger !even. Men had voortdurend toe
gelaten, dat hij als handelsreiziger meer 
geld voor onkosten uittrok, dan noodig 
was, en het teveel ~ad hij bij zijn per
soonlijk inkomen gevoegd. Oit was geen 
kwestie van besliste oneerlijkheid, omdat 
zij, aan wie hij verantwoording schuldig 
was, bet als vanzelfsprekend aanvaard-

r-e~;~~--~t~~hi~;·-i;tb~-;-;;~.;t-;~~--l 
i bartdijk .b:ldkom. I 
t • i 1Jlloor I\.ofond 31. 8. ~eaumonto : 
··~-~ ....................................................................................... ..._.. ................................................................................................................. . 

ij verwachten, dat onze nieu
we Leiders, Kommandant 
en Mevrouw Wiebe Pal
stra- Engelbert van Bever-

voorde, in den loop van de maand 
September in Ned.-lndi~ zullen aankomen. 
Uit naai;n van den Hoofdkwartierstaf en 
alle Officieren van bet Territorie heeten 

we hen bartelijk welkom. 
Het zal nog we! eepi_ger~ :.-lj.:.r--.i·&l"i~n, 

voQ_r ,...!:!-.. - 1\ommanaants alle korpsen en 
l~richtingen bezocht en persoonlijk met 
de Officieren en hun werk zullen he b
ben kennis gemaakt; ecbter kunnen wij 
hen verzekeren, dat vanaf het oogen
blik, dat zij in Priok voet aan wal zet
ten, iedere makker in Java, in Su
matra en in Celebes blijmoedig en 
kracbtdadig zal medewerken, om den 
Leger-arbeid in dit Territorie vooruit 

te doen gaan. 

Met groote belangstelling be?ben wij 

en dat onze nieuwe Le1ders als 
vernom , . . 

Off 
.. r gearbeid bebben m twee Weste-
1c1e B l ·e . t 

lijke landen : Holland. en ~ gt ' m wee 

Z 'd 1 .. ke tan den: Zmd-Afnka en Austra-
u1 e 11 . ch· 

li~. en in twee Oostelijke landen: ma 

en Korea. h 1 d'e 
B.. h komst in Nederlandsc - n t , 11 un 

11 
.. 

onder den evenaar gelegen, zu en .. z11 

waarschijnlijk bevinden, dat de stn1d
macbt hier niet zoo groot is als in de 
boVeRgenoemde landen, in trouw en 

toewijding doen de kameraden van deze 
eilanden echter niet onder. 

Ook mag ik in dit verband melding 
maken van den breeden kring van teger
vrienden en contribuanten, die reeds 
gedurendevele jaren zulk een sympathieke 
en practische belangstelling hebben be
toond in het streven van bet Leger, 
om anderen tot hulp en :i:egen te zijn. lk 
t..:.u -er?van overtuigd, dat deze vrienden 
op dezelfde vriendelijke, milde wijze 
zullen voortgaan, bet Leger te helpen en 
te steunen. 

Bebalve de Officieren en de Soldaten, 
wenscben ook 1 de vele beproefden en 
lijdenden en de kinderen, die zicb in de 
boede van bet Leger bevinden, den 
nieuwen Leiders een ,,welkom l" toe te 
roepen, en uiting te geven aan hun dank
baarheid voor den arbeid der dienende 
lief de van bet Leger. 

Wij zijn er trotsch op, dat een zoon 
en een docbter van Holland, die niet 
minder dan 41 jaren hebben gearbeid 
als Officier van bet Leger des Heils, 
de leiding van ons werk in Nederlandsch· 
Indi!! op zich nemen ; en wij verwachten, 
dat de schat van ·ervaringen en prac
tische menschenkennis, opgedaan gedu
rende deze lange loopbaan in zooveel 
verschillende. landen, zoo rijk aan afwis
seling, van groote waarde en hulp zal 
zijn voor de vooruitgang van alle takken 

van onzen arbeid in deze eilanden. 

Welk een beeld teekende jezus van 
den Farizeer, die met opgeheven hoofd 
in den tempel stand en God dankte, dat 
bij niet was zooals andere menschen of 
zelfs zooals de ·tollenaar, die niet ver 
van hem bad. Bekleed met zelfvoldaan
heid, was het dezen !eider des volks 
onmogelijk, de zonden van zijn eigen 
hart te zien, den hoogmoed, de zelfzucht, 
de geestelijke blindheid, die hem buiten 
de tegenwoordigheid Gods hielden. 

Maar in diep berouw en overweldigd 
door het bewustzijn van zijn zondigheid, 
bad de tollenaar, die naast hem st on d: 
,,0 God, wees. mij, zondaar, genadigl" In 
hem groeide het besef van Gods tegen-

Ten laatste, - echter het meest be
langrijke-: Kommandants, wij koesteren 
een diepen eerbied voor de ijverige, ge
trouwe plichtsbetrachting en den waren 
1=egergeest, welke U, gedreven door een 
onwankelbaar vertrouwen in God, altijd 
en overal hebt betoond. Wij weten, welke 
plaats gij U verworven hebt in het Leger 
en hoe groot de invloed is, dien U ver
spreidt als oprechte volgelingen van 
jezus Christus, en wij weten, dat het 
doe! van al Uw arbeid is: God te 
verheerlijken en Zijn reddende genade 
bekend te maken. Daarom zijn wij ervan 
overtuigd, dat de tijd, gedurende welken 
gij den arbeid in Nederlandsch-lndi~ zult 
leiden, een bron van bezieling en aanmoe-. 
diging en geestelijke hulp zal zijn VQOr de 
Officieren en Soldaten en voor alien, die 
onze sa~_enkomsten bezoeken of op 
andere w11ze onder den invloed van het 
Leger komen. 

Nog eens verzekeren wij u van een har
telijk welkom en wij bidden, dat Gods 
rijkste zegen moge rusten op u en op u 

"d w arbe1 voor de eer van Zijn naam end 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk ! e 

(Vervolg van pag. 1.) 

ongeneeslijke ziekte en toen ·1k haa 
h t t. b r voor 
~ l'.ers ezocht, was zij reeds meer d 

v11f 1aren bedlegerig. lk kwam om ~n 
tr?.ost~!1· maar . • . de zieke troostt~ 
m11. ZtJ had Hem gevonden den V d 
v?rst en ~it deed haar op d~t langdre. e
ztekbed zmgen: unge 

,,0, de vree, dien f ezus zeeft 
G_c:at ver bovnz aanlsrh ;ewin . 

E n 1ll ljn . Pad wordt liclite,.- :ftct:n.s ' 
Naar de mate, aat 'k /fem min!' 

d
Hebt g.~J dien Vredevorst reeds gevon

en, m11n lezer? 
Ook vonden zij in Hem den Le 

vorst. Ja, dat is Htj I Wekte Hi~e~:t 
eenmaal den jongeling van Nain u/i den 

Zijt gij bereid den strijd aan te binden 
tegen het kwaad in en om u? lndien gij 
dat wilt, dan zal de Heer Zelf met u 
medewetken. Hij wil dan in u werken 
om u "volmaakt" te doen word en. 

Na den wonderbaren doortocht der 
Israelieten door de Roode Zee, voerde 
Mozes het volk aan bij het gezamenlijk 
zingen van een heldenlied. Dit is bet 
eerste lied, tlat we vermeld vinden, ge
bruikt bij de aanbidding van den eenigen 
God, die een Geest is. 

Het beschri_jft God als heilig: ,,0 Heer~ l 
wie is als Gij onder de Gaden? V.:1e 
is als Gij, verheerlijkt in heilighetd, 
vreeselijk in lofzangen, doende wonder?" 
(Exodus 15 : 11 ). Ditzelfde lied beschr1jft 
God als een Strijder: ,,De Heere is een 
Krijgsman; Heere is Zijn naam !" 
(Exodus 15 : 3). 

lk doe een beroep op u, om aan dezen 
heiligen strijd deel te nemen. Bereid 
.uzelf voor op een wanhopigen strijd te
gen het kwaad I 

doode op? Riep Hij Lazarus niet uj 
het kille graf? Hield het keizerliJ" 1 
zegel Zijn graf gesloten? Neen, de steer I 
werd afgewenteld I Hij verrees ; het graf 
kon Hem niet houden ; Hij leeft I Terecht~ 
kon Paulus uitroepen : "Dood I waar is u\I\~ 
prikkel? Hel ! waar is uw overwinning ?'' 

Een flinke jong£ vrouw met een helder· 
verstand en schijnbaar een veelbelovende 
toekomst voor zich, ligt op bet ziekbedn 
Zij weet het echter wet, zij heeft heti 
fluisteren van den dood reeds vern omen 1 

zijn voetstappen reeds gehoord. De laatste 
strijd moet warden gestreden. Is de zieke 
onrustig bij die wetenschap? Neen ! 
Wordt het haar · angstig om het hart? 
Neen It 

Nog zie ik voor mij dat tafereel: Vader 
en Moeder, broers en zusters staan om· 
haar heen; de handen worden in elkaa( 
gelegd en dan , . . . wordt er gezongen t 
Gezongen? Ja 11 I Luister maar: 

0 , 1-Vo11iJ1g van vne, o, W oning 11a11 vnt, 
"waar de zaal!{m j uiclzm met ae e11gdm mee '1 
In 't lzevulsrlz lirlzt, zoo nin, zoo klaar, 
.Mijn 17mis is daar ! kfijn J7mis is daar !" 

Zacht ging de verloste ziel naar het 
Vaderhuis met de vele woningen ; ,, be-: 
vorderd tot Heerlijkheid". Waardoor? 
Doordat zij Hem had gevonden, Cbristus, 
den Levensvorst. 

ja, Andreas, glj hebt gevonden; wel 
moogt gij juichen I Hebt-gij reeds gevon
den, mijn lezer? 1 mocht vinden, ruifi! . 
30 jaar geleden, duizenden met miJ · 
hebben gevonden; en ook gij kunt vin- . 
den, Hem den Messias, den Christus ! ; 
Gij zult Hem vinden, indien gij maar 
zoeken wilt, ernstig en ootmoedig; als 
gij wilt toelaten , dat de knoopen der 
ongerechtigheid warden losgemaakt, als·~ 
ge in Hem wilt gelooven, dan zu lt gij 
in Hem vinden het Lam Gods <lat ook t 
Uw zonde wegneemt; den :lelaar, 
Die ook U weer naar he d rhart 1 

terugvoert als een kind des V er • den ' 
Vrcdevorst en den Le vensvor t. ( , 1~dien ~ 
gij Hem nog niet hebt gevon zoek 
Hem nu! ,,En gij zult M ij n en 1 

vioden, wanneer gij naar .wit ~ 
vragen met uw gansche har 
28 : 10). En als gij Hem gcv 
zeg het dan ook aan Petrus en 
hem tot jezus t 

ofs 
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(Bij volmacht van den Generaal). 

Aanstelli~gen: 

Majoor G. Lebbink tot Finantieel Secre· 
taris en Secretaris voor Regeerlngszaken. 

Majoor F. Palstra als Divisie-Officier voor 
de Java-Divisie ook aangesteld voor de 

Militaire Tehuizen. 
Ensign Sari man naar Ro go Moeljo (in bevel). 
Kdt·Luit. Jakoeb naar Bawen (assistent)· 
Kdt-Luit. Stefanoes naar Bawen (in bevel). 

BANDOENG, 19 Augustus 1926. 
J. W. BEAUMONT, 

Ko lone I. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
CHEF-SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 17 Augustus 1926. 

Onze nieuwe Territoriale Leiders. 
Wij verwachten, dat onze Leiders den 19-

den September te Priok zullen aankomen. 
Er 1s besloten, dat aan de welkomst

samenkomsten de jaarlijksche congressen 
verbonden zullen worden. Deze zullen 
D. V. worden gehouden: 

te Bandoeng van H tot 17 October en 
te Soerabaja van 28 tot 31 October. 
Ook zullen bij den komst van de Kom-

mandan ts vele zaken op het Hoofdkwartier 
de aandacht vragen. 

Belangrijke veranderingen. 
In de afgeloopen maand hebben enkele 

veranderingen plaats gehad, waartoe Kom
mandante van de Werken nog voor haar 
ver1rek had besloten. 

Brigadier Wolters heeft haar aanstelling 
als Finantieele Secretaresse neergelegd en 
z~l e~rst e~nigen tijd_ met verlof gaan, voor 
z11 z1ch uit den acheven Leger-dienst te
rugtrekt. 

Majoor. Leb~ink zal de _Brigadier opvol
gen als Fmantteel Secretans en blijft tevens 
Secretaris voor Regeeringszaken terwijl 
Majoor Palstra bij zijn werkzaam'heden in 
de }ava-Divisie ook het toezicht op de 
Militaire Tehuizen op zich zal nemen. 

Brigadier W otters. 
Gedurende 15 jaar heeft de Brigadier 

met groote bekw.'.':amheid en toewijding in 
Nederlandsch-Ind1e haar werk verricht. 
Voordien ~as de Brigadier als Officier 
werkzaam 1n Nederland en in Zuid-Afrika · 
in het geheel heeft zij gedurende 34 jaar ae~ 
arbeid als Officier van het Leger des HeUs. 

De laatste twee jaren Iiet de gezondheid 
van de Brigadier veel te wenschen over· 
desondanks heeft .. zij haar werk moedig 
voortgezet. lfarteh1k hopen wij dat de 
rust en de ontheffing van haar 'werle op 
bet finantieel departement zullen medewer
ken tot verbetering van haar Jlt'zondheids
toe~tand en dat zij nog tang zal mogen 
ie01eten van een welverd ien. rust. 

De arbeid van de Brigadier in Ned.·lndie 
wordt ten zeerste gewaardeerd. Wij zul
len h~ar teg~nwoordigheid op het Hoofd
kwart1er en in de dagelijksche bidstonden 
aldaar zeker missen. 

Mevrouw Majoor Thomson. 
Hartelijk deelen wij in het verlies dat 

Mevrouw Majoor Thomson trof doo; het 
beengaan van een jongere zuster in 
Australie, een moeder van 13 kinderen. 
Mevrouw had haar zuster in 31 jaar niet 
gezien, maar zij onderhielden samen een 
geregele correspondentie. 
Deze zuster is de eerste. die is heengegaan 
uit een gezin van 11 kinderen. Ook de ouders 
van Mevrouw Thomson zijn beide nog in 
I even. 

Moge God al de I eden dezer familie troo~ 
sten en schragen in dit smartelijk verlies I 

De ~rders en ~eglementen voor Sol
daten m het Maleisch. 

De eerste uitgave van bovengenoemd 
boekje is nu aan het handelsdepartement 
verkrijgbaar. Deze <?,rders en Reglementen 
werden oorspronkel!Jk door wij ten onzen 
Stichter geschreven en later door den 
Generaal herzien. Onderwerpen van zeer 
practischen aard en van groote waarde 
voor ons godsdienstig- en maatschppelijk 
leven worden er in behandeld, o. a:: 
Verlossing, Hoe men het geloof zal bewa
ren, Karakter, De zorg voor het lichaam, 
Ontwikkeling van den geest, Huiselijk !even, 
In de wereld, enz. 

V?oral vo?r het onderwijs aan en d_e op
leid1ng van JOng-bekeerden is <lit boek1e van 
onschatbare waarde. In vele (an den verspreidt 
h~t een grooten invloed, zoowel buiten als 
binnen onze Legerkringen. Wij verwachten 
dan ook, ~at deze eerste Maleische uitgave, 
een werk1e v<l:!l 206 pagina's, spoedig uit~ 
verkocht zal z11n. De prijs is 20 cent. 

De Divisie-Officier van Celebes op reis. 
In een kort briefje meldt Stafkapitein 

Woodward ons het volgende: Ik ben juist 
teruggek~erd van ~en reis van 26 dagen, 
waarop 1k Koelaw1e, Winatoe Tobakoe, 
Kantewoe, Benatoe en Gimpoe' en 11 bui
tenposten heb bezocht, en het werk atdaar 
geTnspecteerd. 

(Vervolg kolom 4J 

S T R IJ D K R E E T 

,,Uit welk menschelijk gezkhtspunt ook waargenomen, 4e dood is een 
angstwekkend en ondoorgrondelijk mysterie. Slechts een 

middel dat zekerheid brengt". 

Door Commissioner S. L. Brengle. 

Jemand, die vanaf zijn geboorte blind was geweest, dacht, dat de zon geleek 
op het geluid van een groote trom. Wij glimlachen verstandiglijk om een derge
lijke vergelijking, maar vergeten daarbij, ja, misschien weten wij bet zelfs niet, 
dat wij in veel belangrijker zaken wellicht even ver bezijden de waarbeid zijn, 
omdat wij deze trachten waar te nemen met het verkeerde zintuig. 

De schoonheid . van een Iandschap, en de kleurige pracht van een zons
ondergang nemen wij niet waar met het gehoor, evenmin doet ons oog ons ge
nieten van de schoone harmonie in een tied. lndien ik wil constateeren welken 
smaak een vrucht heeft, moet ik niet tracbten, dezen te Ieeren kennen door 
midd.el van den tastzin, het oog, of den reuk; neen, ik moet de vrucht proeven. 
Een gewetensv ·aag kunnen wij niet oplossen door ons geheugen, evenmin vinden 
wij de oplossi· ~ van een wiskundig vraagstuk door middel van ons geweten. 
Alles, wat wij kunnen waarnemen, wordt ons geopenbaard door juist dat eene 
correspondeerende zintuig of vermogen, terwijl de andere zinnen gedurende de 
waarneming volkomen werkeloos blijven. 

Is de dood 
mensch, - ecn 
- is de dood 
jagend, niet te 
mysterie. 

Wij blikken 
in men bet stof
van onze dier
vene heeft ge
in de geopen
klein, arm van 
wij zijn, - en 
zagen wij van
verlichte ka
ten, in de on
duisternis van 
stormachtigen 
alles een hart
nietigende on
o n ts t e 11 end, 
Ons verstand, 
om dit vraag
sen, is mach
gen, en ons 
dreigt te be
den last der 

Maar bezit
niets, dat deze 
nigen, dit raad
Zijn wij dan 
m1ddel om in 
door te drin-

Neen ! Dank 
g e .I o o f is het 
mede wij dezen 

G e en: m~y st e r i e v o or h e t g e Io o f ! 

een ~geheimenis? Ja ! - Neen I - Voor alle vermogens van den 

COMMISSIONER S. L. BRENGLE. 

uitgezonderd 
een angstaan
d oo r g ro n den 

in de kist waar
f e I ij k h u Is e I 
bare afgestor
legd; wij staren 
de groeve, -
verstand als 
het is ons, als 
uit onze belder 
mer naar bui
d o o rdringbare 
een donkeren, 
nacbt. Het is 
brekende, ver
w et end be id, 
gebeimzi n n i g. 
niet bestemd 
stuk op te los
teloos, versla
gewond hart 
zwijken onder 
diepe smart. 
ten wij dan 
smart kan lee
sel oplossen ? 
zooder eenig 
di t mysterie 
gen? · 
God, neen I Het 
wapen, waar
vijand tege-

moet kunne~ treden; vo9r het geloof is de dood geen raadsel. 
Onz.en zahgen afgestorvenen is de kist niet een enge, afgesloten gevangenis, 

maar een zachte rustplaats. Het graf is niet een boden:ilooze afgrond, maa_r e~n 
geopende deur, waardoor onze geliefden binnengaan I~ de tegenwoord~ghetd 
van den Koning, waar zij jezus in al Zijn heerlijkbetd .a.anschouwen; m ~e 
volmaakte, eeu wige vreugde, in de gemeenschap der he1l~gen; een deur, die 
hen voert van onvolkomenheid moeite en verdriet, beproevmgen en beslomme
ringen des !evens, naar de eeu~ige geluk~aligheid, wa~~ ,,God alle tranen van 
hunne oogen zal afwisschen en de dood niet meer zal z11n, noch rouw, noch ge
krijt, noch moeite meer zijn 'zal". (Openbaringen 21 : 4). 

Voor bet geloof beteekent de dood eenvoudig, dat de opgelegde taak in 
het arbeidsveld der wereld is volbracht, en de geliefde nu naar Huis is 
gegaan; het beteekent dat de dagelijksche lessen geleerd zijn en Vader ge
~omen is, om Zijn ki~d van de levensschool naar Huis te v~~ren. _Het Huis 
is geheel _in gercedheid gebracht, en jezus is gek.ome~! om .. Z11n_ brmd te ont
vangen. M1sschien dreigde eenig gevaar, dat God m Z11n w11she1d beter oor
deelde niet af te wenden, maar waaraan Hij het goeddacht, Zijn ge!Jefde tevoren 
te ontrukken. Oes: 57: 1.) 
. Geloof beroept zicb op het werk van God, en vindt zijn eenigen zekeren steun 
m hetgeen Hij beeft geopenbaard. Hier volgen eenige waarheden, welke Hij ons 
bekend gemaakt beeft : 

1. ,, Het is den mensch gezet, eenmaal te sterven" (Hebre~n 9 : 27). De dood is 
dus een beschikking Gods. Dit is een waarbeid, die geloofd moet worden. Men 
behoort er niet over te redeneeren, en als wij haar eenvoudig aannemen, zon
der te vragen ,, waarom ?", is hierin niets gebeimzinnigs. 

Maar, heeft God ook iets te doen met den tijd van onzen dood? Bepaalt Hij 
het uur? 
. 2. ,,lk ben ..•••. Die Ieef, en Ik ben doo:i geweest; en zie, lk ben levend 
m alle eeuwigheid. Amen. En lk heb de sleutels der he! en des doods" (Open
baringen I : 18). Dan bescllikt God dus niet alleen over den dood, maar Hij opent 
d~ ~eur, want Hij alleen heeft de sleutels. Dan treedt oak niemand deze geheim
zmnige ~eestenwereld binnen, tenzij Hij de poorten des doods opent, opdat zij 
mogen bmnengaan. 

Dit is eveneens een waarheid, die men moet gelooven. Het mysterie begint 
daar, waar wij ophouden te gelooven, waar wij beginnen te redeneeren en trachten 
te begrijpen, waar wij bet ,, waarom ?" beginnen te vragen. 

Maar, mogen wij dit dan niet vragen? Magen wij niet trachten te begrijpen? 
Zeker, maar wij moeten dit met groote om zichtigheid doen, zooal~ een blinde al 
tastende zijn weg zoekt door de drukke straten en tangs onbekende we
gen? en, indien wij_ het niet doen onder de voortdurende leiding van bet geloof, 
zal 1ed~~~ stap ons m ge'laar brengen, ons wellicht ten verderve voeren. 

De w11sbegeerte moge ons al in staat stellen de smart, die op bet heengaan 
van onze geliefden volgt, te dragen, slechts het geloof zal ons een volkomen 
overwinning schenken, indien het gevoed en gesterkt is door een voortdurend 
putten uit de bron van beloften en voorbeelden uit Gods Woord. · 

V e r o o t m o e d i s(d. d o c h g e s t e r k t. 

Een vro11welijk Officier, die onlangs haar Moeder, - de eenig overgeblevene 
van al haar familie-leden en geliefden, - door den dood .,erloor, sch reef, dat zij 
bet 'lijftiende hoofdstuk van den eersten brief aan de Korinthiers gelezen en tel-
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kens weer herlezen had. Dit woord van 
God werd de. ankerplaats voor haar ge
loof; door d1t woord vertroostte God 
haar Dp de Hem eigene teedere wijze. 

Al treft oak de smart als een vlijmend 
zwaard ons hart, al is het Jeed onuit
sprekelijk bitter, de eenzaamheid name
Joos, het geloof vindt een hechten steun 
in het Woord van God; het grijpt de 
beloften aan en vestigt den blik op de 
onveranderlijke liefde en wijsheid Gods· 
het richt zich op uit den vloed en de~ 
storm : verootmoedigd, doch gesterkt; 
nog we! bedroefd, maar zegevierend, 
wetend. 

_.~n ~ij zullen ~ijs zijn, indien wij, ter
WIJI w11 nog omrmgd zijn van onze ge
liefden, geest en hart vervullen met deze 
kostbare waarheden, die God ons ge
open baard heeft, opdat wij, als straks de 
s~orm ons overvalt, - hetgeen te eeniger 
t!Jd zeker zal gescbieden - voorbereid 
zullen zijn. 

INTER.NA TIONAAL LEGERNIEUWS. 

Te Hilversum is onder groote belangstel
!ing van vele autoriteiten en vooraanstaande 
1ngezetenen door den Burgemeester het 
eerste ,,A vondstond-Tehuis" van bet Leger 
~es Heils in Nederland geopend. Hiermede 
1s een Jang gekoesterd ideaat in vervulling 
~ega::.n, waar.~oor reeds jaren door oud en 
1ong was b11gedragen: ouden van dagen 
die m_oei1ijk zelf in hun onderhoud kunneri 
voorz1en, een rustigen, aangenamen levens
avond te bereiden. Wei werd reeds in de 
acht_erb~urtspo_sten een plaatsje voor enkele 
oudie.s mger1:11md, maar dit is het eerste 
Tehu1s, spec1aal voor dat doel ingericht 
Het heeft plaats voor 12 personen. • 
Mo.~en nog vele moede oudjes hier 

heerhJk v_an een rustigen, onbezorgden ouden 
dag gen1eten I 

Ruim twee jaar geleden bereikte den Ge
neraal het verzoek, om het Leger des Hei\s 
ook n'.lar Suriname te zenden. Een klein 
groep1e Christenen in Paramaribo zag reik
halzend uit naar de komst van het Leger. 
Er waren toen echter geen Officieren be
schikbaar, maar enkele maanden later keerde 
de eerste Heilssoldate, Zuster Alvares naar 
haar geboorteland, Suriname. terug ~n in 
haar vaarwelsamenkomst te Amsterdam 
werd haar een Legervlag overhandigd, om 
deze daar te plan ten en er zorg voor te dra
gen, tot de pionier-Officieren zouden zijn 
aangekomen. 

Sedert is in Paramaribo het werk des 
Heeren onder Zijn zegen voortgegaan on
der g_i:ooten en kleinen. Zielen werden gered, 
e~ z11n. nu geheele gezinnen, die God 
d1enen m het Leger en er is thans een 
Leger des Heils-korps met een flink aan
tal Heilssoldaten. De behoefte aan '- fficie
ren bleefechterbestaan.De Kapiteins Govaars 
van Holland zijn nu aangesteld als de eerste 
Officieren van dit Korps. Den 2den Sep
tember z1;1llen de Kapiteins per s s. ~Nickerie' 
naar Suriname vertrekken, waar zij zeker 
met groote vreugde en dankbaarheid zullen 
worden ontv:rngen. De beste wenschen en 
de gebeden van al hun mede-Officieren en 
kameraden vergeze_Ue~ hen. De Heer zegene 
bun komst en arbetd m Paramaribo en geve 
dat velen ook daar mogen worden toege~ 
bracht tot Zijn Koninkrijk I · 

(vervolg van kol. I.) 
De meetings werden tezamen door bijna 

2000 menschen bijgewoond, 11 Soldaten 
werden ingezegend, 3 kinderen opgedragen 
en 22 personen zochten den Heer. 

Bovendien behandelde ik 664 kropge
zwellen met jodium-tinctuur en trok 4 kiezen. 

Een verblijdend teeken van vooruitgang 
is de wekelijksche bekeerlingensamenkomst 
te Banassoe. Er zijn bier 46 bekeerlingen 
en ter gelegenheid van mijn bezoek waren 
zij allen in .hun" saipenkomst aanwezig; 

De Pemberita Peperangan 

De verko?P van de kleinere en goed
koope~e u1tgave d~r Maleische Strijd
kreet 1s zeer aanmoed1gend. Wij begonnen 
me~ een oplage van 3000 exemplaren voor het 
Jum-nummer, welk aantal nu gestegen is 
tot 4000 voor de Septembermaand. 

Vele interessante berichten bereiken ons, 
welke aantoonen, dat het Maleisch-lezend 
publiek dit blad ten zeerste waardeert. 

Twee Korpskadetten te Semarang ver
kochten in een middag 100 exemplaren en 
Adjudaot Nyheim te .Magelaog vroeg voor 
September 200 P. P.'s meer aan, zoodat 
hij er nu per maand 400 ontvangt. 

· Een Soldaten-inzegening op ,,Pelaii: 
toengan". . 

In een samenkomst, die door 70 personen 
werd bijgewoond, werd op ,,Pelantoengan" 
een 4-tal Soldaten ingezegend; 10 der aan
wezigen zochten verlossing van zonde. 

Het Hulp-Zi~kenhuis te Toeren. 
Uit een schrijven, uit Toeren ontvangen 

geven wij de volgende opmerking: Wif 
~ijn .. hier ~ltijd druk bezig; het ziekenhuis 
1s b11na alt11d geheel vol. Vele der inlandsche 
patienten, die h_ier w~rden binnengebrach 
werden ernst1g z1ek, enkelen zelf~ 
stervende -fangs den weg gevonden w· 
trachten voor allen iets te doen". · IJ 

• 
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HET ·v AARWEL VAN DE KO MM ANDANTE AAN SUMATRA. 
Aan boord van het S. S. ,,Plancius", 

20 Juli 1926. 

De avond begon reeds te dalen, toen 
de boot de M oesi opvoer, aan we Iker oever 
onze leprozerie "Koendoer" ts gelegen. De 
sterren glinsterden in al haar pracht aan den 
avondhemel, toen we ter hoogte van de 
kolonie kwamen. De Kapitein van de boot 
liet de stoomfluit enkele krachtige stooten 
geven als sein, dat er bezoekers in aantocht 
waren, want de rivier is er zoo breed, dat 
wij niets konden zien dan slechts een flikker
lichtje bier en daar. Of wij gezien waren? 
••..• Plotseling een vuur op den oever 
en daar drong het knallen van vuurwerk 
tot ons door. Een prachtige gedachte van 
Ensign Uylings, om op deze wijze de Kom
mandante een welkom toe te roepen I 

Eerst den volgenden morgen konden wij 
te Palembang de ,,Rumphius" verlaten, om 
per Gouvernemer1ts-boot, daartoe vriendelijk 
ter beschikking van de Kommandantegesteld, 
terug te varen naar "Koendoer''. 

Reeds van verre waren de groote vlaggen 
te onderscheiden, die den steiger versierden, 
doch er was nog iets, dat bijzonder de 
aandacht trok. Met de jonge klapperboomen, 
die met bun bladeren als palmen wuifden, 
op den achtergrond, stonden daar de pa
tienten aan den oever, ieder een papieren 
Leger des Heils-vlag in de hand, en luide 
klonken de welkomstgroeten de Komman
dante en haar medegasten tegemoet. Zij 
schaarden zich in twee rijen en onze Leidster 
ging als door een eereboog van -vlaggen, om 
haar volkje te begroeten. Het was een 
aandoenlijke inspectie van deze ,,eerewacht". 

Groote vreugde heerschte er onder de 
Koendoer-bewoners gedurende den dag, 
d'en de Kommandante er doorbracht. De 
heele kolonie was versierd, en de vrouwen 
vooral zagen er feestelijk uit in haar kleurige, I 
vroolijke kleeding. 

De laatste samenkomst, bier gehouden, 
was rijk gezegend. Vol aandacht werd ge
luisterd naar het ernstige woord der Korn- 1 

mandante, dat ongetwijftld zal naleven in 
de ha1ten. 

Hee was een aangrijpend tafereeltje, toen 
na het dankgebed de Korn mandante een kaart 
werd overhandigd, bevestigd aan een koord 
in de Leger-kleuren. Twaalf lepra-jongens 

· kregen ieder een kluwen in handen, verbon
den aan het koord, en zoo stond de l{om
mandante daar, als door de kleuren onzer vlag 
verbonden met deze beklagenswaardigen 

EEN BEELD 

D
R. GORDON vertelde eens een 

roerende ge<;chiedenis over een 
dominee in Nieuw-Engeland, met 
een zoon van veertien jaar, die 

nog school ging. 
Op zekeren dag bracht de onderwijzer 

van den jongen den dominee een bezoek 
en vroeg hem of zijn zoon ziek was. 

,,Neen", antwoordde de dominee. 
,, Waarom vraagt u dat, mijnheer ?" 

,, Hij was vandaag niet op school", 
antwoordde de onderwijzer, ,,en gisteren 
ook al niet". 

,, Dat meent u toch n iet ?" 
,,Ja, en eergisteren was hij er ook niet 

en nu dacht ik, dat hij misschien ziek was". 
De onder..wijzer vertrok en de vader 

zat na te denken. Na een poosje hoorde 
hij zijn zoo n thuis komen en ging dus 
de deur open doen. . 

,,Korn in de bibliotheek, Phil", zei de 
vader. Ze gingen naar binnen en de deur 
werd gesloten. Toen vertelde de vader 
zijn zoon, dat de onderwijzer er geweest 
was en dat hij alles wist - "en je weet 
niet, hoe ellendig ik 't vind, Phil. lk heb je 
altijd vertrouwd. fk heb altijd gezegd : 
lk kan mijn jongen vertrouwen, Phil, 
en. nu bemerk ik, dat je gedurende de 
Iaatste drie dagen onder een Jeugen ge
leefd hebt". 

Phil vond 't niets prettig, dat Vader 
zoo kaJm tot hem sprak. Eindelijk zei 
de vader: ,,Phil, we zullen op onze 
knie~n gaan en bidden". 

De jongen was niets in een stemming 
om te bidden, maar ze knielden neer 
en hij bemerkte aan 't gebed van zijn 
vader, hoe bedroefd deze was. Ze ston
den op. Beider oogen stonden vol tra-
nen. Toen zei de vader: . 

Mijn jongen, er is een levenswet, die 
te;rt. dat waar zond~. is, daar is }ijd~:°· 
Deze beide dingen z11n onafsche1deh1k 
van elkaar. Je .. kunt ze niet _ontbinden. 
En nu", ging hIJ v<;>ort,_ ,,het;> 1e verkeerd 

edaan en ik ben m d1t hms, wat God 
rs in Zijn wereld. Ik moet je dus straffen. 
Je gaat naar den zolder. lk zal daar een 
stroobed voor je neerlt ggen en we zull~n 
je geregeld je maaltijde~. brenge~ en Je 
moet daar net zoo Jang bh1ven al~ 1e onder 
die leugen geleefd bebt - dne dagen 
en drie nachten.'' r • 

Phil zei geen woord. Ze gingen 
naar boven, het stroobed werd neerge-

der maatschappij, voor wie ze zooveel heeft 
gedaan en die zij, door de liefde van Chris
tus gedreven, zoo heeft lief gehad. 

,,Dat 's Heeren zegen op U daal !" 
zongen ze haar i n het Hollandsck toe zoo 
vol innigheid en gevoel, dat het ontr ~erde. 

Heel spoedig was dit hezoek voorbij en 
kwam de boot de Kommandante weer halen 
voor Palembang, waar de Officieren en enkele 
bekenden de Kommandante uitgeleide ded n. 

Ook de Kapitein van deze boot was zoo 
vriendelijk te waarschuwen, toen we de ko· 
lonie naderden, en hoewel slechts een enkel 
stipje zichtbaar was, droeg de wind de af
scheidsgroeten der patienten onzen kant heen. 

Dit laatste vaarwel van haar vrienden 
op Koendoer zal de Kofumandante nog Jang 
in de ooren klinken, 't was zoo spontaan 
en hartelijkl 

Nu resten nog ,,Poelau Si Tjanang" en 
Medan. 

• • 
Poelau Si Tjanang, 22 Juli 1926. 

Ditmaal kon de auto de Kommandante 
h~elemaal tot de kolonie brengen. Dadelijk 
b11 aankomst begon de klok te luiden, om 

I 
de ruim 300 bewoners te vertellen, dat hun 
met zoovtel vreugde verwachte gast was 
aangekomen. Een blij herkennen was het 
hartelijke woorden van welkom werden ge: 
wisseld, hoewel het de Kommandante en 
de h.aar vergezellende qmcieren aangreep, 
te z1en hoezeer somm ag-en der patienten 
verergerd waren gedurende het afge
loopen jaar. 

Ter eere van dit laatste bezoek hadden 
alien den volgenden dag vrij, om dee! te 
nemen aan de samenkomsten en bij den 
rondgang over de kolonie de Kommandante 
in hun verblijven en woningen te ontvan
gen. Overal was het: • Selamat datang, 
K<;>mmandante I" en de blijde glans op de 
masvormde gezichten en het eerbiedig saluut 
van de verminkte handi-n toonden, dat het 
recht gemeend was. 't Was een echte feest· 
dag I VersnaperinJ?en en extra lekker eten 
droegen daartoe ook het hunne bij . 

In de samenkomst 's middags was een 
gr~ote schare bijeen. De roode jasjes der 
He1Jssoldaten zetten zoo hun eigen stem· 
pet op de bijeenkomsten in Poelau Si 
Tjanang" ; 't geeft dadelijk de ;vertuiging, 

")\ 
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0 &euwigheid ! 

I 

t5 eeuwigheid I o eeuwigheid I 'Wat bergt gij wondere schatten! 
'Voor 't kind van fJod I 'Wat zalig lot I 'Wat vreugd niet te bevatten I 

$/,/ loeit de storm ook /el en bang op d' aardsche ievenszee, 
cStraks ank'ren we onder bfij gezanf! op gindsche veii'ge ree. 

e &euwigheid I ~ eeuwigheid I ~ eindelooze eeuwigheid I 
~ eeuwigheid I o eeuwigheid I 'Wat angst en pijn en smarten I 
~ vrees•lijk lot: dan zonder §od, die .J'ezus' lief de tartten I 
'])er Z'.mde/ust heeft 't hart bekoord en .J'ezus liefd' versmaad, 

,,3k ken '11 niet r 0 vrees'iijk woord, spree kt .J'ezus dan - ., '<9e laat t' 
tJ eeuwigheid I ~ eeuwigheid I ~ eindelooze eeuwigheid I 

'Waarheen de refs ? ~ zondaar, zeg : :Is nooit die vraag gerezen ? 
0/aat g' op de zali1;heid geen acht, wot zal 't hiernamaafs wezen? 
fJeef op uw zonde. buiJ? u neer, val .J'ezus nu te voet I 

Eaat :Jlem uw Eeidsman zijll op aara I '])arz is 't- hiernamaals goed. 

~ 
e eeuwif!heid I ~ ee1iwigheid I ~ eindelooze eeuwrgheid I 
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VAN G OD. 
legd en de vader kuste zijn jongen en 
liet hem alleen met zijn gedachten. 

De tiid voor 't avondeten kwam; Vader 
noch Moeder konden eten, doordat ze 
steeds moesten denken aan hun jongen, 
daar boven. Ze gingen naar de zitkamer, 
hij nam een krant op, zij haar naaiwerk. 
Emdelijksloeg't tien uur, maar ze maakten 
geen aanstalten om te gaan slapen, 
zooals ze gewoonlijk deden om dien tijd 

Moeder zei: ,,Ga je niet naar bed?" 
,,Neen, nog maar niet," was 't antwoord, 
,,ga jij maar vast. Jk blijf nog wat op ' ' 

"Neen, ik zal ook nog maar wat 
wachten." 't Sloeg elf uur en ze bleven 
nog zitten tot twaaJf uur. Toen stonden 
ze op, sloten de deuren en gingen raar 
bed. Maar ze konden niet slapen. Ein
delijk zei de moeder: "Hoe komt 't, dat 
je nog niet slaapt ?" En hij zei zacht: 
"Hoe wist je, dat ik nog niet sliep? 
Waarom slaap jij nog niet ?" 

,,Och, ik kan niet slapen. Ik moet 
aJdoor aan den jongen denken." De klok 
sloeg een - en twee, en nog steeds slie 
pen de beide ouders niet. 

Eindelijk zei de vader: ,,Moeder, ik 

kan 't met !anger uithouden; ik ga naar 
boven, om bij Phil te slapen," en hij nam 
z'n kussen en ging zacht naar boven. 
Voorzichtig deed hii de deur open, om 
den jongen niet wakker te maken, als 
hij soms mocht slapen. Op z'n teenen 
liep hij den zolder over en daar Jag Phil , 
klaarwakker, met iets glinsterends in 
z'n oogen en natte plekken op z'n 
wangen. ·De vader ging naast z'n jongen 
Jiggen en samen schreiden ze. Daarna 
sliepen ze in. 

En den volgenden avond en den daarop 
volgenden, toen 't bedtijd werd, zei Vader: 
,, Wei te rusten, Moeder, ik ga weer 
naar boven, naar onzen Phil''. 

't Zal u niet verbazen als ik u vertel, 
dat Phil, die sedert een man geworden 
is, nu in China door woord en wandel 
de geschiedenis van jezus vertelt. 

~ijn vader was een beeld van God. God 
moet de zonde straffen. Maar Hij kwam op 
aarde in den persoon van Ztjn Zoon, Jezus 
Christus, Die mensch werd als wij en 
leefde als wij en teed voor onze zonden, 
opdat ons door Hem de straf der zonde 
zou kunnen worden kwijtgescholden. 
Dat is God - onze God - en Hij 
wil ons het kwade doen haten en het 
goede leeren liefhebben en ons doen 
!even in gemeenschap met Hem. 
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dat er geopende harten zijn, biddende harteD 
en een groot verlan gen naar Gods b?odschap. 

Ats her innering aan deze afschetdssamen· 
komst overhandigde de Kommandante eea 
mooie, nieuwe vlag met standaard, wat 
vooral den Heilssoldaten zichtbaar genoe
gen deed. 

Voor hen had onze Leidster den volgeo
den morgen nog een aparte meeting, he~geea 
ze zeer waardeerden en waaraan ziJ van 
ganscher harte deelnamen. Nu nog enkele 
uren, dan gaat de reis verder naar ~edan, 
waar Officieren en kinderen van het K1nder
huis vol verlangen uitzien naar hun Iaatstl 
bezoek van de Kommandante. 

• • 
• Medan, 24 Juli 19~. 

Dadelijk na aankomst des namiddags was 
de Kommandante te gast bij de kJeuters e• 
zat met hen aan rondom de aardig versledrde 
tafels in de eetkamer. De mondjes bad e• 
het erg druk met het verorberen van zo:; 
veel lekkernijen, maar toch kwarnen 1-
tongetjes af en toe even tos, om te verte 
len, ...• . hoe lekker het was. bet 

Gespannen werd later geluisterd naar . ..,. 
mooie verhaal. door de Kommandante ''Je 
teld, terwijl allen in een gezelli g groeP 
op het grasveld zaten. 

Vrijdag 23 Juli sprak onze LeidsterYO~ 
de laatste maal in het dpenbaar een aan a
Medansche vrienden toe, voor deze samebc... 
komst bijeen gekomen in de Protestants~e
Kerk. Hartelijk werden de liederen rneeiel· 
zongen en men kon gevoeteu, dat er z la 
v~rwantschap was, dat er velen waren te 
die kleine vergadering, die de Kommandan a 
met recht .,tot wederzien" konden toeroe~f..; 

Vreugdevol vooruitziLht voor Gods 
derenl . ell 

De laatste bijeenkomsten met de Offlci'e~et 
waren bijzonder gezegend. Alhoewe ea 
groepje klein was, was de zegen des Hee~ 
even machtig en heerlijk als ln de groot 
meetings op Java. llkl 

De Heer kwam ons dicht nabij. Hartel., di 
vaarwelwoorden werden ooze scheide~e
Leidster toegesproken en ernstige, Ue~
volle woorden gaf zij haar Officieren ,i 
op den verderen levensweg, die !oor aJl
Gods kinderen leidt naar het Vaderhu•~.' 'fl ol'A 
geen scheidenssmart meer is en WIJ v rl' 
eeuwig zijn bij onzen Heer, voor Wien on elf 
Kommandante met zooveel liefde en vreu~.,. 
heeft mogen arbeiden. ook tot heil va~ o• 
derlandsch-lndie I C. Barbier, E~ 

HET V AARWEL AAN BANDOENO 
VAN BRIGADIER W OLTERS. 

Het was cen belangrijke gcbeurte11f~ 
waarvoor de Soldaten en vrienden b\Je1ei r 
kwamen op Zondag 15 Augustus. Brigade 
W olters, de Finantieele Secretaresse ~n ee 
w elbekende in de Legerwe1 eld , zou Bandoen 
verlaten voor een welverdiend verlof in W . 
tevreden, waarna zij uit den actieven Legerd 
dienst zal tredcn. Deze bijeenkomst wer t. 
geleid door Kolonel en Mevrouw Bcaumon 

Door woord en lied werd Gods trouW' 
he1 dacht en Hem dank gebracht voor de 
liefde, en de wijsheid, waa rmede onze 
Hemeli:c t e Vader Zijn kinderen leidt .. 

Mevrouw Kommandeur Kronenberg, dtede 
Brigadier voor 30 jaren reeds Jeerde kennen. 
sprak namens het korps enkele woorden 
van waardeering over den arbeid van de Brl· 
gadier. Bijzonder treffend waren de wo?r· 
den van Adjudant Schulz. die als Kass1er 
onmiddellijk onder de Brigadier ha_d gewerkt, 
en dagelijks met haar in aanrak1ng kwam. 

De schoonheid en rijkdom van een zo~s
ondergang beschrijvend, vertolkte de AdJU
dant ons aller wensch en bede voor de 
Brigadier, dat ook haar levensavond z~o 
schoon zoo verkwikkend en zoo rushg 
mocht 'zijn door de tegenwoordigheid .des 
Heeren en onder Zijn zegcn . Majoor Lebbtnk, 
die de pla11ts van de Brigadier zal innemen., 
wees op den geest, waarin de Brigadier steeds 
haar W" rk had verricht; hoe zij altijd bij alles 
de belangen van het Koninkrijk Gods op 
bet oog had, daarbij zichzelt vergetend. 

Een lied van de kinderen en van een paar 
Officieren wisseldt> deze toespraken af en 
daarna kwam de Brigadier zelf aan bet 
woord. Terwijl zij daar stond en h~t.woord 
richtte tot de aanwezigen, zagen wtj m haar • 
de dapp~re strijdster, de Heils-Officier, die, ' 
hoe wel haar werk grootendeels achter de 
schermen was gedaan, toch een warme 
lief de oor zielen had behouden. Met groote 
dankbaarheid sprak de Brigadier over de 
wondere leiding des Heeren, Die haar had 
cpgezocht en met de koorden Zijner llefde 
tot Zich getrokken had, en haar daarna had 
gebruikt in Z_iJn dlenst. Zij sprak over de 
zegeningen, b1J al haar werk ondervonden. 
over al waar God haar geleid had : in het vadef 
land Zuid-Afrika en ook in lnsulinde. ,.Oc 
Hee; heeft alles wet ged;ian en zal ook in de 
toekomst a lies wel maken", wa de grondtoon 
van baar toespraak. Heerl zekerheidl 

Ten slotte sprak de Ch retaris raar 
aanleiding van enkele n Gods, ons 
io Zijn Woord gegeven n b moediging 
zeker niet alleen voor d r gadier; ons 
alter geloof en verh ou rd erdoor 
versterkt. lmmers, die onze God, 
eeuwi lijk en altoo 1 

Dank voor Uw voorb toewljdlng, 
Brigadier I Wij wen sch , d rljksten 
zegen voor de komcnde d n w De goeder-
tierenheden de Heeren z1 n lien morgen 
nieuw; Zijn trouw is groot I P. Palstra. 
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