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OPST ANDING. 
,,En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar 

gij dood waart door de misdaden en de 
zanden •.. maar God •.. heeft ans lever1d 
gemaakt met Christus (uit genade zijt gij 
zalig gewarden), en heeft ans mede op
gewekt . . . in Christus }ezus." 

Efeze 2 : 1, 5, 6. 

Met Christus levend gemaakt en uit 
genade zalig geworden l Welk een oorzaak 
tot diepe dankbaarheid jegens God vormen 
deze woorden voor .hen, die de weten
schap bezitten, dat zulk een genade
werk in hen werd gewrocht - dankbaar
heid jegens Hem, Die Zichzelf niet spaarde, 
om ons deze genade te kunnen bewijzen ; 
en groote liefde vervult het hart van 
hen, die zich daardoor .. kinderen Gods" 
weten - dankbaarheid en liefde, die zich 
zoo gaarne zouden uiten in <laden -
niettegenstaande het besef, dat de .,levend 
gemaakte mensch" in zijn onvolm~akt
heid den Heer geen enkele Zijner wel
daden ooit naar waarde zal kunnen ver
gelden, omdat zelfs het edelste en het 
beste, waartoe hij in staat is, onvolmaakt
heid aankleeft en ook de meest toegewijde 
uitingen zijner liefde slechts met de hulp en den zegen 
des Heeren kunnen worden volbrachr 

Met welk een liefde en genade komt de Heer ons 
echter oak hierin tegemoet ! .,Ga heen, en doe gij 
desgelijks", zegt de Heer Jezus tot den Wetgeleerde, 
wien Hij de gelijkenis van den barmhartigen Sainaritaan 
heeft verteld; en een heerlijke belofte geeft Hij, als Hij 
zegt, dat de Koning tot hen, die deze opdracht vervullen, 
zal spreken : n Voor zooveel gij dit een van deze Mijne 
minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat Mij 
gedaan" ! 

Hij toont ons hier een groot, uitgestrekt terrein, 
waarop wij voor Hem kunnen arbeiden. Hoeveel en 
velerlei kan op deze wijze voor onzen Meester gedaan 
worden ! Arm of rijk, geleerd of ongeletterd, rijk-be
gaafd of minder bedeeld --- een ieder kan naar persoon
lijken aard en aanleg zijn liefde tot den Heiland uitleven ! 

En clan wordt het een voorrecht, in Zijn naam 
,,een van de minste Zijner broederen" den nood te 
lenigen I En grootscher nog wordt deze opdracht, als 
wij daarbij ook den weg tot het eeuwige leven mogen 
onderwijzen l 

Deze tweeledige roeping wordt vervuld in de 
verschillende inrichtingen van het Leger des Heils, en 
de Heer schenkt hierop Zijn zegen op kennelijke wijze. 

De mattenmakerij van Boegangan. 

In ons Ooglijders-Hospitaal te Semarang 
komen patienten van verschillende natio
naliteit, uit alle rangen en standen. 

Eenigen tijd geleden bracht een politie ... 
agent daar een Javaansch meisje. Zij was 
blind, de zwarte lokken bingen in wanorde 
over het gelaat en met den lange, ruwen 
stok, dien zij in de hand hield, had zij blijk
baar den weg gevonden van haar dessa 
'ilaar Semarang. De Dokter nam haar 
echter onder behandeling en nu is zij geheel 
genezen, zij is opgewekt en vroolijk en 
werd in het ziekenhuis werkzaam gesteld 
als leerling-verleegster. 

V ¥iendeli1k leidt een jonge man zijn 
blinden makker binnen. Zelf ook weet hij, 
wat het zeggen wil. om blind te zijn ; hij 
werd echter door den Dokter geholpen, 
heeft het gezicht weer terug gekregen, 
en - eerstijds levend zonder God, ook 
zonder hoop voor de toekomst, is zijn 
hart nu vervuld met vreugde en vrede, 
want hij heeft hier ook zijn Zaligmaker 
gevonden l 

Een oude Javaan, die reeds eenigen 
tijd onder behandeling is, en wiens oogen langzamer
hand beter worden. vraagt den Dokter, of hij zijn ge
zichtsvermogen weer geheel zal terug krijgen. Op bet 
antwoord, dat dit met Gods hulp wel mogelijk zal zijn, 
zegt hij: .,Ja, ik bid_ook dagelijks tot den Heer Jezus 
Christus". 

Een enkele maal komt een patient te laat, om nog 
afdoende geholpen te kunnen worden, maar ook clan 
is het verblijf in het ziekenhuis niet altijd tevergeefsch, 
want de patienten komen bier ook onder de klanken 
van het Evangelie en velen hunner nemen de blijde 
boodschap van Gods liefde aan. 

Daar op de voorgalerij ziet men een aantal kinderen, 
gegroept om een jongen man, die hen een onz~r Le
ger-liederen leert. Hij is een dergenen, die te laat in 
het ziekenhuis kwam voor oogheelkundige hulp, 
echter heeft hij hier J ezus aangenomen als zijn persoon ... 
lijken Verlosser, nieuw licht is gekomen in zijn ziel en 
het is zijri grootste vreugde, hiervan te getuigen. 

(Lt.-Kolonel Dr. Wille schreef verleden jaar voor de .. Strijdkreet" 
een artikel over het Oaglijders Haspitaal, waarin hij a. m vermeld
de, dat in het ziekenhuis wekelijks samenkomsten warden gehouden 
vaar de patienten. leder is echter geheel vrij in het bijwanen
dezer bijeenkamsten. Aan bedoeld artikel ziin bovenstaande voorbeel
den ontleend, die destijds wegens plaatsgebrek niet apgenomen 
konden worden. - R.ed). 

De oudste verpleegde:n van Boegangan. 

~~~~~~~~~~~~~(!::::1i>~ 

~ 3f e7us is mijn ~oeberlaat ! ~ 
@ ~ii, mijn ~eilanb, is in 't Ieben ; @ 
~ i!ou ik ban nid aan ~obs raab ~ 
~ :fflij blijmoebig obergeben, ~ 
@ ~c{Joon ber graben bange nac{Jt @ ! ~uibrenb soms worbt ingewacbt ? ! 
@ 3ft?U5, mijn l'erlosser, ledt ! @ · 
~ 'k Zal als ~iJ, onsterflijk b:Jt?tn, ~ 
@ Zijn, waar ~ij, · mijn ~eilanb, ledt : @ 
~ ~aarom ?OU ik ban nog bree7en 1 ~ 
~ 't ~eer lijk ~ootb is opgewekt, ~ 
~ 119at Zijn leben tot Zicb tnltt. ~ 

@ 'It l'oel mij boor ben nauwsten banb @ 
~ 3Jn bie boop aan ~em berbonben; ~ 
~ :i$lijn geloobe {Joubt lijn banb ~ 
@ !'ast tot in mijn laatste stonben, @ 
~ <tfn geen macbt ban boob en grat ~ 
~ ~uht mij ooit ban 3fe7us at. ~ 
~~@:::::W~~@:;::::ij)~~@:::::W~~~~~~ 

De jongste patient uit bet Ooglijders Hospitaal, Een der oudste patienten ··uit het Oogijders Hospitaal. 
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steen, waaraan gij een hetrouwbare 
openbaring ·van God kunt herkennen 
in de boeken, die gij leest, _in de din gen, 
waarin gij onderwezen wordt ? Luister : 
slechts een toetssteen is afdoende en 
onfeilbaar : elke Goddelijke openbaring, 
elke godsdienstige ervaring, geschikt 
om uw ziel te voeden en te onder
houden, moet in staat zijn zich te her- . 
halen en zich voort te zetten als een 
werkelijke openbaring, en een persoon
lijke ervaring in uw eigen bewustzijn." 

11 WAT IS. HEILIGHEID? A 
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IX. HET INNERLIJK KONINKRIJK. 

D E Heilige Geest zoekt toebereide 
harten, waarin Hij zich blijvend 

woning kan maken. Hij begeert hen, 
die Jezus belijden als hun Zaligmaker,. · 
volkomen te beheerschen en te be~ 
krachtigen. 

De voornaamste moeilijkheid, die 
Christus op aarde ontmoette, was ge
brek aan geestelijk bevattingsvermogen 
bij het volk en zijn !eiders. Hun harten 
waren niet bereid Hem te verwelkomen, 
Wiens standaard het Kruis was. Als een 
geknechte natie, z.agen de Joden uit naar 
een machtigen held, een alles-overwin~ 
nenden koning, die hun banden zou ver
breken en een roemrijk en vrij J oodsch 
koninkrijk stichten. Hun hoogste am
bitie was, zich te kunnen beroemen op 
een onwrikbaren aardschen troon. 

Misschien vervulde geen van Zijn 
antwoorden op de vragen der Farizeers, 
die Jezus noemde ,,blinde leidslieden 
der blinden", hen zoo met haat, als 
Zijn rustige woorden : ,.Het Konink
rijk Gods komt niet met uiterlijk ge
laat. En men zal niet zeggen : Ziet hier 
of ziet daar ! want, ziet, het Koninkrijk 
Gods is binnen ulieden" (Lukas 17 : 
20.-21). 

Toch waren er ender dit volk, ,..._, dat 
verkoren was om een lichtdrager te zijn 
voor de geheele wereld. maar welks na
tionaal uitzicht materialistisch was ge
wotden, - die gehoorzaam waren aan 
de innerlijke stem. 

Enkele uitgelezen zielen namen, we
gens hun geestelijke opvoeding, inner
lijke tucht, en gewoonten van gehoor
zaamheid aan God, Jezus, den timmer
manszoon, met eenvoudig geloof aan 
als den beloofden Verlosser uit de macht 
van satan en zonde. 

De eersten ender hen waren Zijn 
moeder Maria, en Jozef, en Elizabeth, 
de moeder van Johannes den Dooper. 

Toen Maria haar nicht Elizabeth be
zocht met de buitengewone profetische 
aankondigirig van de aanstaande ge·
boorte van den Zaligmaker. werd Eli
zabeth vervuld met den Heiligen Geest, 
en gaf Maria de liefdevolle verzekering : 
,.Zalig is zij, die geloofd heeft ; want 
de dingen, die haar van den Heere 
gezegd zijn, zullen volbracht warden" 
(Lukas 1 : 45). 

Daar waren de eenvoudige herders, 
verbonden door een wederzijdsche be
langstelling in de dingen, die van het 
hoogste gewicht zijn. Waren zij geen 
gehoorzame volgelingen geweest van 
het innerlijk licht, clan zouden zij niet 
in staat zijn geweest de ,.Heerlijkheid 
des Heeren" op te merken en onmachtig 
om Zijn boodschap te begrijpen. 

De vrome, oude Simeon, ,, recht
vaardig en godvreezende, verwachten
de de vertroosting Israels", was zoo 
ontvankelijk geworden ,voor de gees
telijke tucht, zoo vlug in het hooren 
en in het verstaan der inwendige stem, 
dat de Geest in staat was Hem naar 
den Tempel te leiden, toen de ouders 
het Kindeke Jezus brachten. om het 
aan God op te dragen. Vanwege zijn 
vroegere en tegenwoordige geestelijke 
ervaring, was Simeon in staat het Kin
deke in zijn zwakke armen te nemen, en 
zoo duidelijk en nadrukkelijk te spre
ken, dat iemand zich die merkwaardige 
woorden herinnerde en ze neerschreef: 
.. Want mijne oogen hebben Uwe za~ 
ligheid gezien, Die Gij bereid hebt 
voor · het aangezicht van al de volke
ren ; een licht tot verlichting der Hei
denen, en tot heerlijkheid van Uw volk 
Israel" (Lukas 2 : 30- 32). 

Zoo verbreid was de roep van zijn 
heiligheid, dat Maria opmerkzaam luis
terde, toen hij zich tot haar wendde 
en zeide: ,,Zie, deze wordt gezet tot 
eenen val en opstanding van velen in 

·~ o eb £= l'r ijb a g~~ eb acb ten. 
1J)oor wijltn l\ommanbant jf. l}ob({;en. 

In de tientallen eeuwen, dat het le
ven op onzen aardbol zijn gang is 
gegaan, heeft zich menig treurspel hier 
beneden af gespeeld; maar geen daarvan 
kan warden vergeleken bij dat, waar~ 
aan wij in het bijzonder in den Paasch

. tijd denken. Onder de verhalen, die 
het diepst en het blijvendst zich hebben 
vastgezet, reeds in ons kinderhart, mag 
wel ·de geschiedenis van Jezus~ lijden 
voor alle andere genoemd warden; 
en terwijl het meeste, dat in onze 
kinderjaren indruk op ons placht te 
maken, niet in staat is, ons te ontroe.
ren, wanneer wij ouder zijn geworden, 
zijn er wel niet vele gezonde, diepvoelen
de gemoederen, die niet nog op den 
mannelijken leeftijd, en zelfs in de dagen 
van hun ouderdom warden aangegre
pen, wanneer Gethsemane en Golgotha 
of de doornenkroon en het kruis ge
noemd warden, .- en nog meer, wan
neer wij in gedc;ichten vertoeven bij het 
Evangelieverhaal omtrent de geb~~rte
nissen van dien eersten Goeden Vri1dag. 

Het is inderdaad ook geen wonder, 
dat hetgeen in dien Paaschtijd ~.eschied
de in en buiten Jeruzalem, z11n stem

el zet op iederen denken~~n . mens:h, 
~ie er zich in verdiept. W1J z1en hier 

b het meest trag1sche tooneel, dat 
to~ . het !even kunnen ontmoeten: de 
WlJ 10 I h l"d de onschuld, bet marte aars: ap 

d
lJ en he1·d de oogenschijnlijke trtomf 
er waar • . d 

de d uisternis op het licht, e over ... 
van b h 'd . . g van baat en oos et over 
w1nn10 d d 
lief de en goedheid. Daarom . oet e 
Goede Vrijdag zulk een krachtig, van.
zelfsprekend beroep op de beste en 

diepste gevoelens van ons hart, terwijl 
gelijker~ijd ons rechtsbesef zijn stem ver
heft .tot een fel protest tegen dien groot
schen, gerechtelijken modrd der historie: 
de kruisiging van Jezus van Nazareth. 

-o,-
Maar laten wij een oogenblik bij het 

kruis vertoeven en het beschouwen uit 
een ander gezichtspunt, uit dat van zijn 
resultaten! Iemand heeft gezegd, dat de 
kruis.iging van Jezus het middelpunt der 
wereldhistorie uitmaakt, de meest ingrij
pende gebeurtenis geweest is in het le
ven der menschheid; en men kan dit geen 
overdrijving noemen. Der aarde wel 
en wee lag daar in de weegschaal. In 
de langzaam voortschrijdende uren van 
den morgen op dien Goeden V rijdag, 
terwijl de Menschenzoon mat en moe
de, versmaad en versmachtend, gehoond 
en vernederd, maar nochtans in ver .... 
heven majesteit hing aan Golgotha 's 
kruis, en in die donkere nachtelijke 
uren, die daar onmiddellijk aan vooraf 
gingen, toen Hij eenzaam, beangst en 
lijdend in gebeden terneer lag on .... 
der de donkere boomen in den hof 
Gethsemane, toen werd over het lot 
.der menschheid beslist. Daar werd de 
strijd voor de redding van zielen uitge
streden: daar werd de zege behaald over 
zonde en dood; daar werd de weg ge .... 
baand tot !even en zaLigheid; daar werd 
de brug geslagen over de af~ronde.
lijke klove; daar werd de scheidsmuur 
afgebroken, die zich verhief tusschen 
God en menschen; daat werd de poort 
tot bet hemelrijk geopend. 

Gezegende Heiland, heh dank, eeuwig 

Israel. en tot een teeken, dat weder
sproken zal warden, opdat de gedach
ten uit vele harten geopenbaard war
den" (Lukas 2 :. 34, 35). 

Waarom werd Johannes de Dooper, 
onder al de jonge mannen van zijn 
dagen, bekrachtigd om, toen hij voor 
Jezus stand en· tot Hem opzag, met 
heilige vreugde aan zijn discipelen te 
verklaren: ,,Zie het Lam Gods, dat 
de zonde der wereld wegneemt !" (Joh. 
1 : 29). Afgescheiden van Gods eigen 
openbarende stem in zijn hart, waar
naar hij luisterde en waaraan hij ge
hoorzaamde, zou de hoop op een 
aardsche triomf voor zijn geliefd volk 
zekerlijk op Johannes een beroep ge
daan hebben. Indien hij niet geestelijk 
verlicht was geweest, zou zijn verbeel
ding de gedachte hebben doen leven
dig warden aan 'een koninklijk leider, 
met een alles-overwinnend zwaard. 

De nationale hoop van aardsche heer
lijkheid had in Johannes' gemoed kun
nen ontvlammen, en hem gemaakt heb
ben (evenals de jonge Saulus drie of 
vier jaar later) tot een bitteren vervolger 
van J~zus. Maar, ongetwijfeld geholpen 
door de opvoeding, thuis ontvangen, 
had Johannes (waarschijnlijk al als killd) 
zich beslist onderworpen aan God en 
had hij van Hem geleerd. Door het 
licht van Gods vroegere wilsopenbaring 
aan hem en door zijn overgave aan Gods 
wil, was Johannes in staat den Zalig
maker aan de wereld aan te kondigen, 
voordat onze Heer Zijn openbare bedie
ning was begonnen of voordat Hij op de 
een of andere wijze het land bewogen 
had. 

Als de directe uitkomst.van vroegere 
geestelijke ervaringen, herkenden Jo
hannes en eenige anderen in Jezus de 
belichaming van volkomen en onmid-
dellijk Heil. . 

Een voortreffelijk schrijver over de 

dank voor Gethsemane en Golgotha ! 
Uw lijden werd ons geluk, Uw wee 
werd ons wel. U w dood werd ons leven, 
Uw kruis ons veilig toevluchtsoord, 
Uw bleed de bron onzer zaligheid. 

-o-
Toen Je;i;us voor Pilatus stand, vroeg 

de Stadhouder Hem, of Hij de Koning 
der Joden was; Hij · antwoordde: .,Gij 
zegt het; Ik ben een Koning, maar mijn 
Koninkrijk is niet van deze wereld I" 

Een oogenblik later werd J ezus naar 
buiten gevoerd in den hof van Pilatus' 
paleis, waar de krijgslieden Hem spot
tend een purperen mantel omwierpen, 
een doornenkroon om het hoofd druk .... 
ten, Hem in het aangezicht sloegen 
en zeiden: ,,Heil u, Koning der Joden!" 

De geschiedenis herhaalt zich. Ach, 
hoe vaak nog wordt niet de Heiland 
onze rechtmatige Koning, op dezelfd~ 
wijze behandeld, door de kinderen der 
wereld verwond met de scherpe door
nen van ongeloof en verachting, in plaats 
van gekroond te warden als de Heer
scher huns harten, en wordt Hij bru
taal en onbeschaamd in het aangezicht 
ges~~gen d?or menigen huichelachtigen 
b~hider, die Hem met de lippen hul~ 
d1gt met den Koningsnaam. 

-o-
Toen de menigte Jezus voor Pilatus 

gebracht had, klaagde men hem aan, 
dat Hij het volk verleidde. Toen Pilatus 
hen voor de keuze stelde tusschen Je
zus en Barabbas, koos men den laatste, 
hoewel hij een berucht oproermaker 
en moordenaar was. T oen de St~dhou~ 
der aan de menigte vroeg, wat hij zou 
doen met Jezus, antwoordden zij een· 
parig: ,,Kruis Hem! Kruis Hem!" En 
toen hij verder vroeg: .. Wat heeft de
ze clan kwaads gedaan ?" bleef men 
hem het antwoord schuldig; <loch men 

Stel u een man voor, .die nooit 
de zee gezien heeft, maar woont aan 
de oevers van een prachtig meer, som
tijds helder en blauw a1s de hemel. 
somtijds tot razernij opgezweept door 
hevigen storm. Door een letterlijke 
beschrijving zou het gemakkelijker zijn, 
hem een idee van de zee bij te bren
gen, clan den Arabier van de woestijn, 
die slechts het water kent, zooals hij 
het uit een bron put; P,et zou vol
komen onmogelijk zijn, aan den man, 
die totaal niets van water af weet ,..._, 
indien zoo'n wezen zou kunnen bestaan 
....- eenig idee te geven van den onb_e
grensden oceaan ! 

Heiligheid najagen langs een ander 
pad, clan dat betreden wordt door de 
poort van bekeering, beteekent eyen 
onwetend te zijn van de wetten, die 
het geestelijk leven beheerschen, als 
degene, die regen verwacht van een 
wolkenloozen heme!, die naar dauw 
uitziet op den middag, die vruchten 
wenscht zonder vooraf gaanden bloesem, 
onwetend is van de wetten der natuur. 

0, ja ! de• Heilige Geest zoekt toe
bereide harten, waarin Hij kan wonen 
en waardoor Hij genezing kan brengen 
aan de zonde-zieke wereld. 

Zijt gij vervuld met dankbaarheid 
wegens uw persoonlijke ervaring van 
Gods reddende macht en onuitputte
lijke liefde ? 

Verlangt gij vurig, om te getuigen 
van de groote dingen, die God in u . 
gedaan heef t ? 

Deze staat van bereidheid maakt u 
klaar voor een nog volkomener ervaring. 
Verlangt gij een verdere o·penbaring 
van Zijn wil en Zijn macht ? De bood ... 
schap, die ik u wil nalaten, is: .,Ga 
voorwaarts !" 

(Dit ai:tikel besluit de r:eeks tijdelijk ; Me~ 
vrouw Booth zal echter over eenigen tijd op 
dit onderwerp terugkomen). 

riep slechts des te luider, dat Hij zou 
gekruisigd warden. 

En oud spreekwoord zegt: ,, De we
reld wil bedrogen zijn". Hoe dikwijls 
blijkt dat waar te wezen ! Men is veel 
meer bereid naar de stem der hartstoch
ten te luisteren, clan naar die van het ge .... 
weten en van het verstand. Jezus, de 
Weldoener der menschheid, wordt be
handeld als een vijand van het volk, ter
wijl men vertrouwen stelt in· de verleiden
de stem mender zonde ender wereld, en 
de menschen zich gewillig la ten lokken in 
de macht van den , vijand der zielen. 

Op dien eersten Goeden V rij dag werd 
Jezus voor de overpriesters, voor Pi
latus. voor Herodes, voor het volk ge ... 
steld; allen moesten bun houding tegen,... 
over Heni bepalen; niemand ontkwam 
aan de keuze. Vandaag staat de Heiland 
voor ieder onzer afzonderlijk en begeert, 
dat ook wij ons standpunt tegenover 
Hem zullen bepalen. 0, dat onze keu .... 
ze de rechte moge zijn l 

Hij werd vele~ tot ee~ val en velen 
tot een opstanding ; H1J werd voor 
sommigen een rots des behouds, en 
voor anderen een steen des aanstoots 
en een rots der ergernis. Het bleed, dat 

. Hij vergoot aan het kruis, werd het 
geneesmiddel tegen alle zonde en on
reinheid; het zuivert ons harte en schenkt 
ons het eeuwige !even, indien wij het in 
het geloof over onze ziel laten stroo
men; maar zoo wij, als de Joden, Je~ 
zus gering achten en verwerpen, clan 
zal zijn bloed ook over ons komen en 
ons warden tot oordeel en ondergang. 

Jezus .,is gekomen tot het Zijne en 
de Zijnen hebben Hem niet aangeno.
men. Maar zoovelen Hem aangenomen 
hebben, .dien heeft Hij macht gegeven 
kinderen Gods te warden''. Magen wij 
alien ender dezen geteld warden I 
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BELANGRIJK ! 

Heden, Vrijdag 25 Maart, isl ons 
bet telegrafisch bericht geworden, 
meldende, 1_ dat de , Generaal -

BRIGADIER JOHAN P. RA WIE 

aangest~ld heeft ~~als~ 

ALGEMEENEN ~SECRET ARIS 

voor Nederlandsch~lndieJ1• 
.: .II 

WiJ zullen den Brigadier en Me
vrouw Rawie hartelijk verwelkomen. 

God zegene hen rijkelijk en stel
le hen tot zegen voor vele zielen 
in dit land! 

HOOFDKWARTIER # NOOTJES. 
Bandoeng, '22 Maart 1927. 

Gedurende eenigen tijd zullen de gebruikelijke 
.. Aanteekeningen van den Chef-Secretaris" niet 
verschijnen, als een gevolg :van het v~arwel van 
Kolonel Beaumont, die gedurende bijna 4 jaren 
van maand tpt maand voor deze nootjes ver-
antwoordelijk was. . 

De,, A.anteekeningen" werden altijd met belang
stelling gelezen en wij hopen, dat deze belang
stelling zal blijven, ook ·al komen ze nu tijdelijk 
uit minder bepaalde bron. 

Van redactie zijde willen wij den Chef-Secre
taris onze waardeering uitspreken voor zijn ge
regelde bijdragen voor ons blad; wij wenschen 
I<olonel en Mevrouw Beaumont een goede, 
gelukkige. reis over de groote wateren en een 
heerlijke. thuiskomst bij familie en vrienden. . 

De Kommandant, Mevrouw Palstra en Adjudant 
Strandlund zijn op Donderdag 17 Maart in 
goeden welstand van Ce!ebes te Bandoeng terug
gekeerd, waar zij hartelijk werden verwelkomd. 

De Campagne in het zendingsveld van Midden
Ce!ebes weed rijkelijk door God gezegend. 

Onze Leiders kwamen reeds in den morgen 
van den l 1den Maart te Soerabaja aan. Die 
dag werd gewijd aan Officiers-samenkomsten 
en een openbare meeting. Den volgenden dag 
werd naar Semarang doorgereisd, waar even
eens Officiers- en openbare bijeenkomsten wer
den gehouden. 

Een succesvo! onderdeel van het programma 
was de bijeenkomst met de bewoners van Boe
gangan en die met de patienten van het Oog
lijders Hospitaal. 

De gezondheidstoestand van Dr. Wille, die 
eerst verre van we! was, is nu, nadat de Kolonel 
eenige weken verlof heeft gehad, veel beter. 
De Kolonel schijnt weer geheel de oude te zijn 
en het was een vreugde, hem in de verschillende 
meetings te zien en te hooren. 

Adjudante Palm trof een - naar wij hopen 
slechts klein - ongeluk aan haar voet dat ech
ter ernstig genoeg was om haar, zeer 'tot baar 
spijt, te beletten aan de samenkomsten dee! te 
nemen. Wij verwachten, dat de Adjudante weer 
spoedig hersteld zal zijn. · 

Tot ons leedwezen werden ook Mevrouw 
Ensign Lorier van het Europeesche korps en 
K apiteine Cardinaal van het Ooglijders Hos
pitaal gemist in de samenkomsten te Semarang. 
Reeds sedert eenigen tijd waren beide makkers 
niet we! en zijn n·u met ziektever!of. 

Wij houden ons verzekerd van de vele ge
beden aller kameraden voor deze zieken en 
voor een spoedig herstel. 

Kommandeur Harvey, wier aanstelling voor de 
melaatscben-kolonie ,,Koendoer" de vorige maand 
in de ,,Officieele mededeelingen" werd vermeld 
is nu op weg daarheen. Zij za·l zeker hartelijk 
welkom Zijn in deze belangrijke afdeeling van 
onzen Leger-arbeid. 

De lezers der ,,Strijdkreet" zullen met belang
stelling vernemen, dat Kapitein Ramaker het 
groote voorrecht ten dee! is aevallen, een 
reeks belangrijke Officiers-raden bij te wonen, 
welke te Sunbury nabij Londen, voor jongere 
Officieren van bet Leger des Heils gehouden 
zullen worden. 

Wij zijnervan overtuigd, datde Kapitein deze ge
legenheid zooveel mogelijk zal trachten te benutten. 

Mevrouw Kapitein Ramaker ;,,,,erd verzocbt, 
een ernstige zieke, die een gewichtige spoed
operatie zal moeten ondergaan, naar Holland 
over te brengen. 

Het is onooodig te zeggeo, dat Mevrouw 
hiertoe gaarne en terstond bereid was, hoewel 
haar slechts enkele dagen zijn gelaten, om 
de voorbereidingen tot deze reis te treffen. 

Mevrouw z~~ met baar patient reizen per 
s. s. ,.Slamat - dezelfde boot, waarmede 
ook de Chef-Secret~.ris _naar Engeland terugkeert 
--::- en zal waarsch11nliJk enke!e maaodeo weg 
Zljn. 

S T R IJ -D K R E E T T 

,,Zif. HEBBEN MI]NEN HEERE 
WEGGENOMEN t' 

(/ohannes: 20: 13.) 

De opkomende zon werpt haar gulden schijn over de harde, grauwe rots, 
strijkt over den ingang van het ledige graf en streelt vriendelijk en teer Maria 
Magdalena's gebogen hoofd. De vogelen des hemels vermengen hun gedempt 
getjilp met haar zuchten en klagen, als wilden zij de schreiende vrouw troosten. 
Maar wie of wat kan troosten in een leed als het hare en wie kan het ver
lies vergoeden, dat zij geleden heeft ? 

Jews, de Vriend van tollenaren en zondaren, had Zich over haar ontfermd, 
haar vele en groote zonden vergeven, de booze geesten uitgeworpen, die haar 
voorheen beheerschten ; en had haar arme harte vrede gegeven voor de stor
men van den harstocht. Wat de verwijten van haar bloedverwanten, de ver
maningen der priesters, de voorschriften der Levieten en haar eigen goede voor
nemens niet hadden vermoogd, dat had Jezus uitgewerkt door Zijn. macht en 
lief de. 

Daarom had zij Hem liefgehad en dit zoo gaarne in haar <laden willen 
toonen. Toen haar Weldoener leefde, had zij zich gewaagd in het huis van 
een Farizeer, waar Hij aan den maaltijd genoodigd was, en in spijt van de 
verachtelijke blikken, die zij ontmoette, en de hoonende woorden, welke zij 
de gasten hoorde uitspreken omtrent haar vroegere !even, was zij haar Mees~ 
ter genaderd met een kleine, albasten flesch met geurige zalf, welke zij over 
Zijn voeten had uitgegoten. . 

Iemand had haar daarover berispt en het verkwisting genoemd; maar Jezus 
had tot hem gezegd, dat zij haar met vrede moesten laten, en toen had Hij 
zoo teeder op haar neergezien, en· met vriendelijke woorden gezegd, dat niet 
zou vergeten worden, wat zij had gedaan. 

Nooit zou zij kunnen vergeten, hoe goed Hij voor haar was geweest. Nie
mand was als Hij in staat geweest, haar de zonde te doen haten en haar te 
doen verlangen, om goed te zijn. Wanneer anderen op haar schimpten, clan 
schokschouderde zij verachtelijk en was onverschillig ; maar toen zij onder den 
invloed van den Meester kwam, werd zij een ander mensch. 

Nu was Hij weg ! Booze menschen hadden Maria's besten Vriend ge~ 
kruisigd en Hem daarna in een graf weggeborgen; en nu, toen zij kwam om 
Zijn lichaam te balsemen, als een laatste liefdedienst, vond zij zijn graf ledig ! 

,,Zij hebben mijnen Heere weggenomen, en ik weet niet, waar zij Hem 
·gelegd hebben !" klaagt zij tot de engelen, die zich aan haar vertoonen, en 
wanneer zij zich omkeert, en iemand in het oog krijgt, dien zij voor den 
hovenier aanziet, clan vraagt zij hem smeekend, haar te zeggen, waar hij Hem, 
Dien zij zoekt, gelegd heeft, als hij het tenminste is, die haar Heer heeft 
weggenomen. 

Als zij tot antwoord slechts dat eene woord hoort uitspreken: ,,Maria!" 
clan is het, alsof haar de schellen van de oogen vallen. ,,Rabbouni !" 
roept zij uit en valt jubelend aan Zijn voeten. Zij heeft haar Heer herkend. 
Hij hee-ft Zich aan haar vertoond en haar naam genoemd. Hij is niet dood, 
Hij leeft en spreekt tot haar. Wat nood dan nog? 

De tranen worden gedroogd; droefenis en klachten maken plaats voor 
een ongekende vreugde, en gewillig gaat zij heen, om de blijde boodschap te 
brengen aan de broeders met het vreugde.volle getuigenis, dat zij ,,den Heere 
gezien heeft, en dat Hij haar dit gezegd heeft". 

Vanuit de diepte van menig hart stijgt op dit Paaschfeest de klacht van Maria 
Magdalena: .. Zij hebben mij0 en Beere weggenomen!" Ik vind Hem niet meer 
in bet gebed als. voorheen; want de geest des gebeds is van mij geweken. 
N og heugt mij de tijd, dat ik evenals Maria dagelijks met den Heer wandel~ 
de, Zijn stem hoorde, Zijn aangezicht aanschouwde, en '.Hem diende met vreugde; 
maar nu is het dood en ledig in mijn ziel. 

,,Zij hebben mijn Heer weggenomen" 
mij verzekerde, zoo onschuldig waren; maar 
Ziel. 

de genoegens, die', naar men 
zij werden een valstrik ·voor mijn 

.,Zij hebben mijn Heer weggenomen" - de vrienden, in wier gezelschap 
ik den tijd verkwistte met zinledig gepraat en ziel-doodende genietingen. 
.. Zij hebben mijn Heer weggenomen" ,.-- de romans, die den tijd stelen, wel
ken ik vroeger besteedde aan gebed en Bijbellezing. 

,,Zij hebben mijn Heer weggenomen" - de vele nieuwe belangen, zaken, 
bekommernisseti en zorgen, die ik met Hem behoorde besproken te hebben, in 
plaats van toe te laten, dat zij mij neerdrukten in moedeloosheid en bitterheid. 

Wat het ook is, wat u uw Heer heeft ontnomen, lieve ziel, dit is zeker, dat 
niets minder clan een persoonlijke ontmoeting met Hem u uw vrede en vreugde 
kan terug schenken. Maar Hij is clan ook niet ver weg van de zie.l, die met 
droefheid en verlangen naar Hem zoekt. 

,,Vrouwe, wat weent gij? Wien zoekt gij ?" vroeg Hij aan de treurende Maria, 
en eenzelfde vraag stelt Hij u. 0, geef Hem ten antwoord: ,,Heer, ik treur, 
omdat ik U verloren heb, en mijn ziel zoekt naar U, zooals het hert in de 
woestenij zoekt naar een waterstroom. Ik verzaak en verlaat alles, wat mij van 
U w gemeenschap heeft beroofd, en aan U w voet geef ik mij nu opnieuw en 
volkomen aan U !" 

Welk een vr~ugde voor uw hart, wanheer Hij u weer bij uw naa~ noemt 
als in die goede dagen vanouds, toen er zulk een gezegende, vertrouwelijke 
verhouding bestond tusschen Hem en uw ziel ! 0, welk een genade, dat zulks 
geschieden kan op dit Paaschfeest en dat gij bovendien tot andere bedroefde 
zielen moogt gaan met het getuigenis, dat gij ,,den Heer gezien" hebt, dat Hij 
met u gesproken heeft en u met de boodschap van blijdschap en vrede ook 
tot hen zendt. 

CHRISTUS! 
Hi} is gekomen tot het Zijne, en · t Zijne heeft Hem niet gekend, ·. 
Hij is gekomen om te zoeken, - 't gezochte heeft zich afgewend, 
Hij is gekomen om te redden, - 't verloome wees Hem smadelijk af, 
En wat Hij met Zijn bloed wou koopen, verried, verloochende Hem laf. 

En toch, o smadelijk Verguisde, toch reikt Gij immer ons de hand; 
En toch, Gegeeselde en Gekruiste, wijst Ge ons den weg naar 't Vaderland. 
En toch, hoe diep wij U ook griefden, blijft Ge ans in liefde steeds nabij: 
En waar wij aan het kruis U klinken in boozen waan, daar zegent Gij !~ 

Nag wilt Gij arme zondaars readen, hen winnen voor Gods koninkrijk; 
Nag brengt Gij vree aan moede zielen, nag maakt Gij geest'lijk armen rijk: 
Nag wilt Gij helpen, nag vertroosten, nag brengt verdwaalden Gij tehuis, -
Mits wij, aan eigen ik verstervend, ons needrig klemmen aan Uw kruis. 

N. v. K. 

Wij twijfelen er niet aan, of zij zal baar beste 
zorgen aan de patient wijden en wij hopen, dat 
zij een goede reis zal hebben I 

Het is geheel in overe-ecstemming met den 
Legergeest, <lat wij, die behooren tot bet ,,Leger 
van de be!pende hand'', in dergelijke dringende 
omstaodigheden zouden bijstaan. 

Moge de Heer Mevrouw Ramaker Zijn bij~ 
zondere genade schenken voor haar reis in 
verband met deze zending der liefde. 

INTERNATIONAAL LEGERNIEUWS. 

Kommandante M. J. v. d. Werken. 

De lezers der ,.Strijdkreet" zullen ongetwijfeld 
met groote belaogstelling vernemen, dat de 
Kommandante in een persoonlijk schrijven 
mededeeJde, dat de rust, die zij heeft mogen 
genieten baar veel goed gedaan heeft en ·haar 
gezondheid weer dermate hersteld is, dat zij 
wederom een aanstelling zal kunnen aanvaar
deo. 

De Kommandante werd nu door den Gene
raal aangesteld als de Territoriale Leidster van 
bet Leger des Heils in Zwitserland. 

Kommaodant de Groot, bij velen onzer 
lezers zeker nog welbekend, die gedureode de 
laatste jar-en den Legerarbeid in Zwitserla:nd 
geleid beeft, is door den Geoeraal belast met 
bet bestuur van ons werk in Zuid-Afrika. 

DE R 0 ME IN EN HE T KRUIS. 
EEN VOORVAL UIT DE DAGEN VAN DE 

VERVOLGING DER CHRISTENEN. 

H ET flikkerende toortslicht verlicbt de voch
tige muren van de groote gewelven en 

doet de forsche figuur zien van een Romeiosch 
soldaat, die uit de schaduw te voorschijo treedt. 
V rees grijpt de harten van het toegewijde groepje 
Christeoen · aan, want spionnen ·hebben reeds 
dikwijls zulk een schuilplaats ontdekt en dan is 
altijd de dood daarop gevolgd, snel en ontzet
teod. Maar vanavood is er geeo redeo voor 
vrees. De krijgsman is een Christen; op zijn 
gelaat ligt een teedere uitdrukking en hij draagt 
geen zwaard. 

Zoo gaat de kleine dienst voort, totdat, in 
het f!auwe licht van een nieuwtn dag, het ge
zelschap voorzichtig wegsluipt. De laatste, die 
gaat, is de soldaat. Maar als hij de groote 
treden bestijgt, klinken hem ruwe stemmen te
gen en daar wordt hii door nog ruwere handen 
gegrepen. Zijn makkers trekken hem voor den 
Hoofdman van de Lijfwacbt ..- zijn eigen vader. 

Heel weinig vader liefde wordt door den Hoofd
man betoond, heel weioig genade gebruikt ; en 
de vuilste, dompigste kerker is voor zijn 
Christen-zoon. 

Vandaag is het Joodsche volk begonnen, 
voorbereidiogen te maken voor het Paaschfeest, 
en de arme gevaogeoe deokt aan dat andere 
Paaschfeest, toen het Lam Gods gedood werd.
Hij weet, dat, wanneer hij Christus volgt, zijn 
vader geen genade met hem zal gebruiken. Hij 
zal voot de wilde dieren geworpen worden in de 
arena. Hoevelen heeft hij daar reeds zien sterven, 
neergeworpen in het witte zand, terwijl de wreede 
poorten achter hen gesloten werden I Het !even 
is hem zoet. Hij is zoo jong. Al de heerlijke 
kracht van zijn jeugd gevoelt hij nu dubbel 
sterk. Waarom zou hij sterven ? 

Twijfel en vrees bestormen hem en zijo liefde 
wankelt. De dood is zoo vreeselijk, wanneer het 
!even met al zijn aantrekkelijkhedeo ons wenkt. 

Een groote duisternis schijnt plotseling neer 
te dalen als een grauwe sluier. 

Dan ontvouwt zich een wondervol schilderij. 
Hij ziet de somberheid, de duisternis van de zon
den der wereld. Een doornig, opwaarts-voereod 
pad verschijnt te midden van de kille plaatsen, 
die de wereld ,,!even" noemt. Er zijn groote 
moerassen vol .duisternis met een worstelende 
menigte - de blinde zielen van een half-ver
vloekt volk. 

De oogen van den krijgsman sluiten zich; 
maar, als betoove~d, blikt hij weer, vol gespao
nen verwachtiog, in de duisternis. 

Ja ! Daar is 't, wat hij zoekt ! Een reine 
ziell De Medelijdeode, gekomen om hen te red
den, die oiemaod dan een God koo liefbebben. 
Daar, bet steenachtige pad op, strompelt deze 
Schoene, de Reine, onder het gewicht van de 
zonde, die Hij te dragen heeft. Maar de liefde, 
die triurofeert, drijft Hem voort oaar een afge
legen plaats, geoaamd Golgotha. 

Langzaam wordt daar in het flauwe licht 
een groot kruis opgericht en eeo tweede en eeo 
derde. Kan het zijn, dat liefde daartoe leidt? 
0, ja ! Want de Zone Gods moet sterven, 
als hij een volk, levend onder den zonde-vloek, 
wil redden. 

Luister! ,.Vader I vergeef bet hun". In zijn 
droom hoort de krijgsman het gebed. En als 
het treurspel van Golgotha zich afspeelt, hoort 
hij de stem, vol doodsangst, van een Zoon tot 
Zijn Vader. -

De soldaat knielt neer I Traneo stroomen 
hem over de wangeo, als hij zijo beloften van 
trouw aan zijn Heiland vernieuwt. 

Den volgenden avond, als de Joodsche vrou
wen de !aatste van bun ongezuurde koeken 
bakken, leiden Romeinsche soldaten huo strijd
makker naar een groote arena. 

Ja I Het is onze Christen-soldaat. En op bet 
jaarfeest van des Heilands dood, staat hij in de 
Kolosseum-arena en met zijn blik ten hemel ge
slagen, geeft hij zijn !even, als het bewijs van 
zijn liefde en toewijding aan den Christus, Die 
voor hem stierf aan bet kruis op Golgotha, 
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