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't l'erbaal bet liefbe. 

<fr is .een berf)aal, bat is altijb hlrer niruw, 

't Jljekoort altijb weber mijn f)art. 

~et is bet berbaal ban ben j!}£ilanb, I.lie eens 

@m ons broeg ?OO fo{t'renbe smart. 
0 

~et spredd ons ban berbtrs, bie .waakten in 't belb, • 

lJan eng'len, bie ?On gen lijn lof.; 

lJan b.lij~en, bie bra.cf)ten bun scbatttn j!)em aari, 

<fn knitlben terneer in bet st of. 

llat scboone berbaal spreeht ban liefb' en gena, 

<fn boop boor bet menscbrngeslacbt. 

Ile slecbt~te, be ?inakste blijb' btrre nitt ~taan, 

lij tnorben berlangenb getnacbt. 

1De <tbristus, j»ie ·booben bd leben bergaf, · 

11\ie tuinben en golben geboob, 

~tetbt bun tegemoet met liin rebbenbe macbt, 

lJoorlid in ben scbrijnenbsten noob. 

lJoor mij baalbe Je~us op aarbe terneer, 

~ij ktnam om te mahen mij brij ; 

~en bob em bronk j!?ij lijnett bitteren he lh, 

~obs toorn gaat nu aan mij boorbij. 

. Ile lidbe ban J(e3us bertnon mij, 'k hen· lijn ; 

Mijn barte hlerb ~em tot een moon. 

~ebangen hen ik tot liitt lidbebienst nu ; 

liin ,,'Qd u" is mij 't lodste loon. 

• 
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&en J?erstgroet van onze 2eiders. 
fschoon nog wel wat vroeg t willen 

wij de gelegenheid toch niet laten 
voorbij gaant om onzen vriende ... 
lijken lezers een genoegelijk Kerst ... 
feest en een gezegend N ieuwjaar 

toe te wenschen, daar deze de laatste ,,Strijd
kreet" is, die dit jaar verschijnen zal. 
. Die maand December is altijd weer een bij

zondere tijd: lief de voor anderen schijnt meer 
op den voorgrond te treden dan in eenige 
andere maand van het jaar. Wat een herinne-

- ringen roept het Sint ... Nicolaasfeest niet in ons 
op; herinneringen aan 
eigen blijde verwach
tingen en aan verras .. 

singen, met zoove I vreugde bereid 
voor anderen. Dan de Kerst~vreug ... 

ren in dezen tijd? Houden wij het geze ... 
gend Kerstfeest niet in eere, dien dag, waar
op de Zaligmaker der wereld geboren en 
Zijn komst werd aangekondigd met heerlijk 
engelengezang, dat de liefde Gods voor de 
menschen openbaarde. Door alle eeuwen 
heen hebben deze woorden geklonken ; nog 
klinken ze en hebben dezelfde beteekenis 
als op dien eersten Kerstdag. 

Het oude jaar met al zijn ervaringen en 
ondervindingen zal spoedig ~ voorbij zijn, maar 
God, onze Heer, is onveranderlijk. Zijn 

liefde en almacht 
zullen blijven om 
ons te steunen en 
te sterken en, zien ... 
de op Jezus, kunnen 
wij dit nieuwe jaar 
wederom blijmoedig 
beginnen. Moge bet 
den. Heer behagen, 
U een goed en ge ... 
zegend jaar te ge ... 
ven en moge de 

. de, die in de laatste jaren meer 
en meer OP. den voorgrond treedt, 
en Oud ... en Nieuwjaar, dagen, waar ... 
op men zoo gaaroe in familie-kring 
tezamen komt. Hoe zijn ze in ons 
nationaal leven ingeweven, deze 
feestdagen. Ja, wij hebben den tra ... 
ditioneelen ,.oliebol" aan de tafel 
van Hollanders zien opdisschen, ver 
vain den vaderlandschen bodem, 
op de grenzen van bescha ving 
a. h. w. als symbool van de groote 

ONZE KOMMANDANTS. 

Kerstzang in ons hart blijven naklin ... 
ken al de maanden van dit nieuwe 
jaar. ons den geest van Christus, een 
nimmer ... falende liefde en welwillend ... 
heid voor onze medemenschen in het 

waardeering voor huis en haard, familie en vaderland. 
En is het wonder, dat de geest van liefde, toegenegenheid 

en de aandrang, om anderen gelukkig te maken, dominee-

hart geven en ons er toe brengen, Gode alleen de eer van 
ons gansche bestaan te geven I Dan zal er vrede en vreugde 
zijn in ons hart. 

De Officieren en de Kadetten me aan Ii.et Congres te Bandoeng deelnamen. 
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DE GEBOORTEDAG VAN HET KINDEKE. 
HOE NADRtS DROEFHEID IN BLIJDSCHAP VERANDERDE. 

uitspraak was •• misdadige krankzinnigheid", 
en de vrouw werd veroordeeld tot achttien 
jaar dwangarbeid. 

Haar echtgenoot, de oudste zoon van het 
gezin, was gestorven en had haar diepbedroefd achterge .. 
laten, maar met dezen eenen grooten troost voor een 
Britsch .. indische weduwe,. een zoontje. Nadri sloeg zich 
op de borst en beweende haar weduwstaat, terwijl ze bij 
tusschenpoozen ophield, om haar kleinen jongen vol moe .. 
dertrots allerlei lieve woordjes toe te voegen. 

Ieder rechtgeaard mensch zou haar klachten verstaan en 
zich met haar verheugd hebben, maar dit was niet 't geval 
met haar zwager. In zijn oog was de kleine jongen een 
groote moeilijkheid - een sta.-in .. den ... weg. Als dit kind er 
niet geweest was, zouden alle huizen en landerijen hem 
toegewezen zijn om die voor zijn broers weduwe te beheeren. 

Nadri had er niet het minste vermoeden van. dat er 
iemand was, die met zulke gedachten rondliep ; zij we~nde 
en klaagde dus (zooals de gebtuiken het eischten) om haar 
echtgenoot, en schreide vreugdetranen over 't bezit van 
haar zoontje. Intusschen bedacht de gewetenlooze zwaget 
tal van plannen, om bet kind uit den weg te ruimen, maar 
in geen geval mocht de verdenking daarbij op hem vallen 
- en zijn boos opzet slaagde. Wie anders clan Nadri zelf 
was zoo onvoorzichtig geweest, een schoteltje olie op de 
twe~de trede van de donkere trap te zetten? Natuurlijk 
struikelde zij er over en onder aan de trap snelde haar zwa
ger zeer gedienstig toe, om haar kindje op te vangen. 

Jaren later over dit voorval sprekend, zei de weduwe: 

" 
MiJ'n kindje gaf maar een zwakken kreet, toen ik uitgleed 

en het liet vallen, en toen ik in de kamer kwam, was het 
dood". Maar de heeren van het Gerechtshof kunnen al ... 
leen oordeelen naar de bewijzen en getuigenverklaringen, 
en het bewijs was compleet en overtuigend. Het kindje 

as dood en het ongeval droeg bet karakter van opzet. 
~et ongehoorde gedrag van de moeder duidde op ".'aanzin. 
Na den dood van baar kleine had Nadri getracht, 1edereen 
. huis te dooden, en alien. die het lot kennen van de 
in d b .. 1 
k . derlooze Indische we uwe, zullen dit egrijpen; ZlJ zu ... 1n . 
I bet geen waanzin noemen. 
enDe wet moest echter haar loop hebben. Het kindje was 

d d d Om was een hoogst pathetische, ontroerde ge ... ge oo ; e o 
. h t f ·t dat de weduwe niet meer normaal was tmge van e e1 , 

d dood van baar echtgenoot. De arme vrouw geweest na en 

zelf was wanhopig en scheen ongevoelig voo.r alles, behalve 
voor haar dubbel verlies. De uitspraak luidde: Achttien 
jaar dwangarbeid. Het schijnt verschrikkelijk. en toch was 
de rechter mild in zijn vonnis. 

Een gevangenis onder Engelsch toezicht is een oneindig 
vriendelijker, veiliger en gelukkiger plaats voor een kinder .. 

looze lndische weduwe clan het huis van bloedverwanten. 
In dit geval eigende de zwager zich alles toe, wat hij 
wenschte. wat zoo ongeveer al de bezittingen waren. 

. 
Zestien jaar van goed gedrag in de gevangenis werden 

beloond met de kwijtschelding van de overige twee jaar 
van baar straftijd, en de vraag rees op: waar zou ze 

heengaan? De zwager toonde een vrome verontwaardiging 
en afkeer ! It Wisten de autoriteiten dan niet. dat zij door 
baar verblijf in de gevangenis haar kaste verbroken had, 
en er geen weg was op aarde of in den hemel, waarlangs 
zij weer in· de familie opgenomen kon Worden?." 

De autoriteiten wisten. dat er wel een weg was, maar 
het was een weg, die eerst met goud geplaveid moest wor ... 
den door dengene, die er over wilde gaan, en deze arme , 
kleine weduwe had geen goud, en dientengevolge was er 

ook geen terugweg voor haar. Slechts enkele maanden na 
haar opsluiting had zij zoo nu en clan eenige neiging tot 
waanzin getoond, en nu ,_ waar moest een onbeschermde. 
hulpelooze weduwe heen? Daar waren de straten en de 
bazaars, waar ze kon gaan bedelei:i, maar deze vrouw was 
van goede afkomst en van hooge kaste. 

Teen kwam een goedhartige gevangenis .... beambte op een 
gelukkige gedachte. Daar was het Leger des Heils I 

De noodige correspondentie volgde en op zekeren dag 
werd Nadri, geescorteerd door twee forsche politie-agenten 
en een bewaakster, naar het Leger-Tehuis voor meisjes 
gebracht. 

Den eersten tijd liep de arme vrouw door het huis met 
een gelaat, waarin absoluut geen enkele uitdrukking lag; 
ze gevoelde geen belangstelling voor het leven en geen 
verlangen om iets te doen. 

Nadri deed dus machinaal, wat haar gevraagd d 
hield haar kaste en bezocht de Leger ... samenkomste wer ' 

. n, waar 
ze zorgvuld1g haar kleed bij elkaar hield en zi'ch 
. neerzette m een hoek van de kamer waar geen schadu I 
kaste op haar kon vallen. ' w van age 

De Officieren van het Tehuis vertelden d 
N d e meisjes, 'dat a ri een bedroefde vrouw was, die haar k 

indje verloren 
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had, en' daarom met veel liefde omringd moest worden. 
Heeft ooit iemand tevergeefs een dergelijk beroep gedaan 
op kinderen? Voor 't eerst sinds lange jaren glimlachte 
Nadri weer eens, toen zij naar de spelletjes der kleine 
meisjes keek. En van lieverlede liet ze toe, dat de lage 
kaste--schaduw van vroolijk stoeiende kinderen op haar viel. 

ik:[zal wel komen, als,l[de:: maaltijd af geloopen is, tt en de 
tranen strpotnden haar over de wangen. 

Er viel een schaduw over 't feest. De kinderen hielden, 
van de vrouw, die daar alleen in haar kamertje zat, en 
zouc:len zich iedere opoffering hebben willen getroosten, 
om haar een gelukkige deelgenoote te zien van dat Kerst
feest. De maaltijd beg on zonder veel animo. T oen kw am 
het glanspunt van dien Kerstdag ! 

T oen beg on er een zekere sfeer van gelieiinzinnigheid in 
het huis te komen; de meisjes spraken over ,,een grooten 
dag .. , die op handen was; clan zou er feest zijn en geschenkjes, 
liederen in dt.n nacht ~n allerlei soorten verrassingen. ,, De 
geboortedag van J ezus" noemden ze het. 

V oetstappen werden vernomen van een vrouw. Allen 
keken op en zie I daar was N adri in haar kleurigste kleed. 
Ze liep de versierde kamer door en nam plaats naast een 
der Officieren. Aller gelaat verhelderde. Het was, alsof de 
zon door donkere wolken heenbrak. Elkeen begon opge ... 
wekter te eten en toen kwam de groote overwinning in bet 
leven dezer vrouw. Zij stak de hand uit naar de schalen, 
die v66r de Officier stonden en nam wat van den inhoud, 
op haar bevallige Indische wijze. 

,, Wie is Jezus ?" vroeg de melancholieke vrouw. 
Wist ze dat niet eens? Had ze de Officieren niet 

over Hem hooren spreken in de samenkomsten ? Begreep 
ze clan niet, tot Wien ze spraken in hun morgen-- en 
avondgebed ? 

Neen, tot op d·t oogenblik niet; haar eenige gedachte 
was tot nog toe geweest, zich niet te laten besmetten door 

haar lage--kasteomgeving. Van nu afaan begon ze te luisteren 

Grooten en kleinen hielden op met eten ; sommigen met 
hun hand halverwege hun mond. Het was alsof een elec-

om uit te vinden, wat er om ... 
trent Jezus gezegd werd. 

Eindelijk brak de groote 
feestdag aan, en de Officieren 
wenschten, dat Nadri de kin ... 
deren zou helpen het feestmaal 
te bereiden. Zou ze het doen? 
Het zou geen feest zijn voor 
de kinderen, als er niet som ... 
mige gerechten verschenen, 
welke N adri zelfs niet wilde 
aanraken. Daarom wilden ze 
er haar niet toe dwingen ; er 
werd alleen de opmerking 
gemaakt, dat niemand in het 
Huis eigenlijk bijzonder bedre..
ven was op 't gebied der kook..-

kunst. 
Nadri begreep den wenk, 

en geen moeder werkte ooit 
harder om haar kinderen ge..
noegen te verschaff en clan Na" 
dri het dien Kerstmorgen deed. 
De tijd voor het feestmaal 
brak aan en allen zaten te ... 
zamen aan .- Officieren. em .. 
ployee' s en kinderen - slechts 
een .had zich onttrokken. Wil..
de ze niet komen ? ., N een l 
niet bij het feestmaal !" .- maar 
haar oogen stonden vol tranen. 

,,Nadri," pleitte de Officier, 
"kom clan bij ons zitten en 
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i KERST LIED. i 
: : 

i
j Eeuwen werd smachtend verwacht .::.:. 

't Heil, eens , beloofd aan de vromen. 
! ,, Wachter, o, wijkt niet de nacht? i 0 

! Ziet gij den dageraad komen ?" 0 
0 • • • ! /a, 'k zie de morgenster rijzen, 

! Blinkend en heerlijk van kracht I 
I • • • • 0 • I Eere zij God in den hooge I 

! Vrede op aard ! In menschen welbehagen. 
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Hoor I Door den luist'renden nacht, 
Over de slapende velden, 
Ruischt er een tJ!eugelslag zacht. 
Engel, o wat komt gij melden ? 
,,Ziet, ik verkondig u blijdschap, 
Die al den volke zal zijn /" 
Eere zij God in den hooge I 
V rede op aard I In menschen welbehagen. 
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,,Heden werd Christus, de Heer, : 
: 

In de stad Davids geboren." i 
Treurenden, zucht · dan niet meer; i 
Ziet nu het vredelicht gloren I : 

I 't Licht tot verlichting der wereld : 
Spreidt nu zijn heilglans op de aard. ! 
Eere zij God in den hooge I i 
Vrede op aard I In menschen welbehagen. J 

M. ]. v. d. W. : 
~ Muziek H. en S. Z. Deel IX, biz. 44. ! 
~ 0 
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tr.ische schok door het vertrek 
gevaren was. 

De vrouw at de bete op, 
wendde zich toen tot de Officier 
en zei: ,,Moeder, nu ben ik 
een Christin I" Een luid ,,Hal,.. 
leluja !" steeg op. Niets had den 
grooten en kleinen aanwezigen 
meer vreugde kunnen bereiden, 
clan dat N adri zich uit eigen 
vrijen wil bij het groote gezin 
aansloot. 

De bereidwilligheid, om alle 
scheidsmuren tusschen J ezus 
en de ziel te verbreken, brengt 
de blijdschap van verlossing in 
in het leven. 

Zoo was het ook met N adri ! 
De laatste ka;te-scheidsmuur 
was verbroken en Jezus was 
daar, om deze arme vrouw aan 
te nemen en haar een onge
kenden vrede te schenken. 

Vonken van het Kerstvuur. 

Vindt dit Kersfeest u reiner, grooter 
van Ziel, in dichter gemeenschap met 
God 1 

De Koning kwam uit lief de tot u 
neder in een staJ. Hoe diep zijt gij be
reid af te dalen uit liefde tot Hem ? 

Praten over ,, vrede op aarde" is 
goed; maar den vredegeest in uw bar 
te bezitten en dien in de wereld uit te 
dragen is beter, 

eet je eigen voedsel. We vinden 't niet prettig, dat je hier 
alleen blijft zitten." ,,Neen", hield ze vol. ,,Laat me maar; 

Daarom deze vraag : ,, Wat doet gi" 
om vrede te handhaven op het klein 

stukje aarde, dat onder uw invloed staat 7" 
Tracht een hart te bezitten, dat zich nooit verhardt een h d t · 

d h d • umeur, a me 
man sc aa t, en een aanraking. die nooit anders wondt da t , n om e genezem. 
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CHRISTUS VERHEERLIJ. 

De geboorte van J ezus Christus 
was het meest belangrijke evenement 
in een wereld van gebeurtenissen. 
Somtijds hen ik geneigd te denken, 

dat wij de volle beteekenis van de komst oozes 
/ \~\! Heeren in ons menschelijk bestaan - in men ... 

I~ schelijke gedaante, - beter zullen leeren begrijpen 
en realiseeren, indien wij meer zorgvuldig acht 
geven op de lessen, die wij kunnen leeren uit de 
bijkomende omstandigheden, alsook door de studie 
van het groote Gebeuren zelve. 

Wanneer we de Evangelien en de gedeelten 
uit het Nieuwe Testament, welke hiernaar ver .. 
wijzen. lezen als een geheel. moeten we wel over .. 
tuigd warden van het gewicht dier bijkomende 
omstandigheden, welke kennelijk met vooropge ... 

zet doel zoo zorgvuldig beschreven zijn. Alles, wat in 
deze gedenkwaardige dagen plaats greep, .heeft o~s iets te 
leeren. ledere bijzonderheid werpt een n1euwen hchtstraal 
meer op de groote centrale waarheid: Onze Zaligmaker 
is geboren _;, onze Koning is inderd~ad gekomen l . 

Laat ons clan met eer bied en hefde de gebeurtenissen 
van dezen eersten Kerstmorgen beschouwen en met oat .. 
moedige dankbaarheid en vreugde overdenken de lessen, 
welke de groote Meester ons hiermede wilde leeren. 

I. L IJ DEN. 

Onder het smartelijk lijden Zijner moeder kwam het 
Kindeke ter wereld. De aardsche loopbaan van J ezus, als 
Knaap zoowel als Man, begint inderdaad in de smart en 
de zwakte van Maria, en P,et lijkt ons toe, dat vanaf dat 
begin tot aan het einde lijden Hem dagelijks vergezelde. 
Geen schooner · woord kon meer naar waarheid van H~m 
gezegd worden. dan dat van den Apostel aan de He~reen: 

Want het bet¥mde Hem, om welken alle dingen z13n en 
door welken alle ding en zijn, dat ' Hij. vele kinderen tot .de 
heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zahg .. 
heid door lijden zou heiligen". . 

7 Schifnt hier nu niet een licht ook op ons eigen pad · In.
cl" de volkomen gehoorzaamheid en het volmaakte karakter 

ien den Zoon verkregen werden door Zijn lijden, zullen ook 
v~? dan niet aanvaarden dat deel van het groote leed. dat 
WlJ treft? Zullen wij ons clan niet vol ver.trouwen ~nd~r .. 
ons den Heiligen Wil. door Wiens besch1kkmg 

erpen aan 7 Z 11 · · o s W 1 f het ons wordt toegewezen . u en WlJ er n 
of toe. a ing der toe voorbereiden en het verwachten, in ~~ede 
dan n1et eer ? En zullen we het niet wijden en he1hgen 

het te vreezen. b h ·1· h ·d van er door laten voeren op dien heir aan van e1 1g ei , 
en ons de Goddelijke Meester ons roept? 
waarop 

d the Lord to the cry of His world: 
Then answere Shall I take away pain, 

. it the \p,ower of the soul. to endure, 
And with fvf ade strong by the strain ? 

DOOR DEN 

Shall I take away pity that knits heart to heart, 
And sacrifice high? 

Will ye lose all your heroes that lift from the fire 
White brows to the sky? 

Shall I take away love that redeems with a price 
And smiles at its loss? 

Can ye spare from your lives, that would climb unto mine, 
The Christ on His Cross?'' 1) 

Een schrijver uit de oude tijden zegt over dit onderwerp : 
.. Christelijke volmaking wordt verkregen door Christelijk 
lijden" en ofschoon dit misschien niet de geheele waarheid in 
zich sluit, is het ontegenzeggelijk volkomen waar, dat juist zoo.
als het lijden en de gehoorzaamheid van Jezus leidden tot Zijn 
volmaking - volmaking voor de geheele wereld en voor 
alle tijden - zoo zal het lijden, geheiligd door de genade 
Gods, ons stap voor stap voeren tot de vrijheid en overwin.
ning en volmaking in het Koninkrijk Gods. 

Hebben we niet vaak gezien. zien we het thans niet, hoe 
zij, die in deze falen ,_die, in stede van aan te nemen, zich 
verzetten tegen de Godsbeschikking van het lijden en er tegen 
murmureeren - die kracht en lieflijkheid van karakter ont .. 
beren. welke het had moeten brengen, en die het - geheiligd 
- inderdaad ook gebracht zou hebben. En meer clan dat. Zien 
wij niet, hoe zij falen. openlijk falen, die grootere mate van 
dienstbaarheid te bereiken, welke God zoo klaarblijkelijk in1hun 
bereik had gesteld ? Denken en zeggen we het somtijds niet 
van dezulken: .. Ja, het is wel treurig, zij gaan achteruit"? 
En als wij dit zeggen, bedoelen we; ware hun lijden slechts 
geheiligd, het zou hun tot gids geweest zijn. 

II.NED ER I G HEID. 

Laat ons nog eens rondzien in dezen schemer~verlichten 
stal. Omringd door de zwijgende dieren des velds, in een 
kribbe, waaruit zij zich voeden, daar ligt de Koning der 
Eere. de eeniggeboren Zoon van God. ls er een grooter 

· bewijs van Zijn diepe vernedering voor God en den mensch 
mogelijk ? Kon iets anders den meest oprechten eenvoud en 
ootmoed beter teekenen ? 

Zien we hierin niet een aanwijzing van een der grootere 
beginselen van het Christus .. leven in ons? Nederigheid is de 
schepping van het Christendoni en de Christelijke ervaring. 
De wereld der oudheid droomde er nauwelijks van, en clan 

1
) Dan antwoordt den Heer op den kreet van Zijri wercld: 

.,Zal Ik de smart wegnemen 
En daarmede de kracht der tielc, om het leed te dragcn, 

Sterk gemaakt door lijdensdruk? 
Zal Ik medelijden wegnemen, dat de harten verbindt, 

En edele zelfopofferlng? · 
Wilt ge dan verliezen al uw helden, die, door het vuur beproe(d 

Het aangezicht glanzend opheffen ten hemel? ' 
Zal ik dan wegnemen de liefde, die een lo3prijs betaalt 

En glimlacht bij haar verlie~? 
Kunt ge derven uit uw leven, wat u opvoert tot het Mijne: 

De Chrbtua aan Zijn Kruis 7" 
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T IN HE'l~ EENVOUDIGE~ 
ENI~l{AAL~ 

zeker niet als van een begeerenswaardig doe!. Wij zien in 
onze dagen, zoowel in de geschiedenis · der natien als in het 
itrdividueele leven, hoe w,~inig de geest der wereld dit duldt. 
Ja, zelfs zien we, hoe de wereld dit streven naar nederigheid 
veracht en haat, terwijl zij slechts het ,,eigen ik" zoekt te 
bevredigen en de hoogste waarde toekent aan trots, eer van , 
menschen en zelfvertrouwen, aan ijdelen waan en ijdele 
glorie. 

De wereld roept het uit: ,,.Wees uzelve - Denk aan uzelf -
Doe uzelven goed,..... Zorg, dat ge niet achtergesteld wordt -
Waak er voor, dat ge niet voorbij wordt gegaan,......, en acht uzelf 
geen gift onwaardig, die de almachtige God u kan schen.
ken." Helaas, hoe verre is dit alles van den geest van 
Bethlehem en <lier teedere moeder; van de nederige afhan.
kelijkheid en eenvoudigen ootmoed van het Kindeke. Zij het 
hier echter gezegd, dat onze Heer Zich deed kennen als 
een groote Persoonlijkheid, Die er aanspraak op maakte, 
,,Gode evengelijk" te zijn. la, het is aan geen twijfel on .. 
derhevig, dat Hij Zich op wondere wijze deed gelden, het.
geen niet weinig bijgedragen heeft tot Zijn grooten invloed 
op Zijn omgeving. Maar dit was niet het zich doeo gelden 
van een onafhankelijk 11 eigen ik", doch eerder dat van een 
Persoonlijkheid, Die geen andere belangen kende clan die 
van God. en geen roem clan de eere Gods. Inderdaad, 
boven al. wat ons van Hem bekend is, van de kribbe tot 
het kruis, kunnen Zijn Eigen woorden geschreven worden: 
,, Leer van Mij, dat lk zachtmoedig ben en nederig van 
hart, en gij zult rust vinden voor uwe ziel". 

Hoe is uw houding in deze? Het antwoord hierop zal 
bewezen worden door de waardeering van uzelf ten opzichte 
van anderen. Ootmoed voor God is in werkelijkheid iets 
geheel natuurlijks. He~ is, .zeide ee.ns iemand, ge~n groote 
nederigheid in een vheg, z1chzelf mets te achten m verge ... 
lijking met een berg. f!et is geen diepe o~.tmoed in een 
druppel water, zichzelf mets te beschouwen btJ den oceaan. 
N ederigheid wordt het best bewezen door anderen te ~ch ten 
boven onszelf en niet te verwachten, dat ook ZlJ ons 
dusdanig zullen beschouwen. 

III. EBNIGE GEWONE ZAKEN. 

N ogmaals sla ik een blik op die eigenaardige groep in 

d t 1 Het verbaast miJ. in 't geheel niet, dat alle groote en s a. . . · cl 
kunstenaars gedurende de laatste twmtig e~uwen m en 

Wl·1·1den random deze aller--eenvoud1gste en toch 
geest ver · h bb 
meest wondere vergadering. ~roote memgten e en ez: 
aar estreefd, zich dit tafereelt1e voor den geest te roepe~~ 

n g mogen ook wij zien; en dit doende, komt het m1J 
en zoo I f alles in dezen stal plotseling verheerlijkt wordt 
voor, ~esote enwoordigheid van het Kindeke. De ruwe, 
~~~;delijke glaats zelf, - de stroohalmen n~g o~er den grond~ 

. h .11.gdom geworden. Het ruwe mter1eur, de ouder 
- 1s een e1 I d d · k 

t h ktul·gen het vee de steenen v oer, e rm ,. en 
we sc e wer ' ' . · d d 

d b kk .. .. alle in zekeren zin niet veran er voe er a en - z11n ZlJ 

door de tegenwoordigheid van den Nieuw .. 
geborene? 

Zijn zij niet ondanks al hun ruwheid nu 
als het ware gewijde, ja, zelfs heilige voor~ 
werpen, - omdat. juist omdat de Heiland, J ezus 
Christus, onze Heer te midden van dit alles 
is gekomen ? Het zijn nog de gewone, ruwe 
werktuigen, welke zij voordien waren, en toch 
zijn zij anders, zoo geheel anders, zoo gedenk.
waardig geworden. 

En gewone, eenvoudige menschen waren 
er, evenals de gewone dingen. Maria had 
enkele vrienden en reeds vroegtijdig in Zijn leven toonde 
Jezus, dat Hij den geest van ware vriendschap waardeerde. 
Hij maakte Zich vele vrienden: Hij vertrouwde hen. Hij 
koos hen uit het gewone volk, waaronder Hij Zich bewoog, 
en degenen, die niets waren zonder Hem, werden belang:
rijke, alom bekende personen alleen, doordat zij Zijn tegen~ 
woordigheid en vriendschap genoten. 

Zoo valt er nog eens licht op het gewone dagelijksche 
leven van dezen tijd. Het is, achteraf bezien, niet zoozeer, 
dat we nieuwe dingen behoeven, om een geheiligd leven te 
kunnen leiden - een nieuw lichaam,......, een nieuw huis -een 
nieuwen werkkring - nieuwe vriendschap ,_ nieuwe familie~ 
omstandigheden. Hoe bedriegelijk is het denkbeeld, heer~ 
schend in veler gedachten, dat het noodzakelijk is, de om~ 
standigheden te veranderen, om de volheid van gelukzaligheid 
en vrede te ervaren. Neen ! het is noodzakelijk, dat Jezus 
Christus, deze zelfde Jezus, ooder ons kome, dat wij Hem 
brengen in de gewone, een voudige ding en van ons dage~ 
lijksch leven en ervaringen. Als Hij slechts komt, zal .Hij 
alle dingen nieuw maken. 

Zien we het niet, hoe het meest eenvoudige, het minst 
opvallende leven, de armoedigste, hierdoor kan worden 
opgeheven en geheiligd 1 Hoe menigmaal heh ik hooren zeggen: 
0, als ik dit of dat maar had, - was ik maar zoo ver -
als ik deze omstandigheden in mijn leven maar kon veran ... 
deren, clan zou alles in orde zijn, - clan kon ik bekeerd wezen 
- clan zou ik geheiligd kunnen zijn - dan zou ik in 't wit 
kunnen wandelen - clan kon ik zeggen: "U w wil, mijn God, 
geschiede". 

Geloof mij, dit is een grove dwaling. Wat wij werkelijk 
behoeven is, dat Jezus kome en ons hart vervulle; dat alleen, 
want dat zal al het andere met zich brengen: eenvoudigheid, 
geduld, liefde, gebed, geloof. reinheid, vreugde des geloofs, 
kracht in moeite, overwinning in verzoeking, vrede, die 
alle verstand te boven gaat, ,..... alles, a~les zal clan het onze 
zijn, want het is alles het Zijne en Hem is het ook, het ons 
te geven. 

Makkers en vrienden, mag ik van u op dit Kerstfeest 
vragen, en wilt u het aannemen als mijn Kerstwensch voor 
u: Laat er geen plaats, geen plan, doe!, hoop noch eenige 
toegenegenheid in uw !even zijn, waarin Hij niet wordt 
toegelaten, waarin Hij niet mag komen als Zaligniaker en 
Koning. 
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EEN KER TFEE 
0 A JU ANT • 

't Deed me eigenaardig aan, Kerstfeest te vieren bij een 
temperatuur van 94° F. en 'den zesuurs-bidstond bij te 
wonen, terwijl de zon reeds ,, warm" was. Dan dat ,,men
gelmoes" van kleur en ras: Europeanen, Javanen, Chineezen, 
Amboneezen, Afrikanen en Menadoneezen, Batakkers en 
Maleiers. Die allen waren te zamen gekomen in de groote 
,,pendoppo", voor deze gelegenheid gebouwd. Pilaren van 
bamboe en een dak van ,gevlochten bamboe, aangebracht 
in den tuin van de Melaatschen-Kolonie te Soerabaja. Tus
schen bloemen en planten zaten ze, de patienten van Sema
roeng, met hun ·nieuwe kleeren aan (Kerstgeschenken, den 
vorigen avond ontvangen), met blijde gezichten, luisterend 
naar de muziek van het fluitkorps der Koninklijke Marine. 
Ze zongen mee, als er gespeeld werd : ,, Malem Koedoes" 
(Stille nacht), of ,,Sepandjang g'nap awan berboeni senang" 
(Er ruischt langs de wolken). 

Een lange file van auto's en rijtuigen op de oprijlaan 
toonde aan, dat er van ,, buiten" ook veel belangstelling 
was voor dezen dienst. Ongeveer twee honderd bezoekers 
telden we. Onder deze gasten waren ook een vijftiental 
Heilsofficieren van de and ere af deelingen in Soerabaja. 

De bijeenkomst stond ender leiding van Kommandeur 
Meijer, toen ,,de Vader" van het Militair Tehuis. 

Wat 'n gezang 1 Bij beurten werd soms gezongen. En deed 
het gezang der patienten ender voor dat der gasten ? Neen, 
voorzeker niet, en in geen geval wat geestdrif t betref t. 

Wat een aandacht bij het lezen van het altijd weer heer
lijke Kerst-Evangelie ! Breeder Salomon gaf eenige nummers 
op het orgel. Daarvoor oogstte hij een warm applaus. 

Wat te zeggen van den solo van Djen? Ojen is de zoo11 
van een Mohammedaansche priesteres, opgevoed in de leer 
van Mohammed met het doel, dat hij zelf later ,,Hadji'' zou 
worden. Zijn ouders zijn kerngezond, Djen is melaatsch. Op 
Semaroeng heeft hij den grooten V riend der beproef den 
leeren kennen en vindt in Hem levenslust en zaligheid, trots, 
ja, trots het langzaam afsterven van zijn lichaam. 

Hij zingt: 

,,Teehan Jesoes, saja datang, 

Serah hati, djiwa badan, 

met het koor (Holl. vertaling) ! 

,,Neem mij, zooals ik ben." 

Met gebroken stemmen probeeren ook de aanwezige gas.
ten mee te zingen, maar 't gaat slecht. Veler oogen waren 

ook met tranen gevuld. 
Dan een getuigenis van Pak Djiman. Deze man doet ons 

denken aan den kranke in Bethesda. 
tt·· is reeds zes en dertig jaar melaatsch en even zoolang 

al p~tiCnt op de Kolonie. 

Zijn verschijning wekt bij medelijden ook eerbied, terwijl 
zijn woorden een zegen brengen. 

,,lk herinner mij," aldus Pak Djiman, ,,drie perioden in 
mijn leven: 

le. Gezond, zonder kennis aan Christus. 
2e. Ziek, zonder kennis aan Christus. ~ 
3e. Ziek, met kennis aan Christus, en°, voegt hij er 

aan toe, ,,de laatste tijd was de beste". 
a. ,,Ik diende mijn aardschen meester, maar 'k was ja ... 

loersch op zijn rijkdommen en niet gelukkig. 
b. Ik werd ziek en was zeer ontevreden en in opstand 

tegen God en menschen. Ik liep met zelf moord ... plannen 
rend. 

c. Sinds bet Leger des Heils het beheer der Kolonie in 
handen heeft en het Evangelie onder ons predikt, heb ook 
ik en hebben met mij velen hier den troost en de reddende 
macht van Jezus ervaren. En nu hen ik niet jaloersch 
meer op hen, die rijkdommen bezitten, niet ontevreden over 
den moeilijken weg, waarop God mij leidt. Ik heh leeren 
zien op al het goede, dat God mij te genieten geeft. 

Als ik denk aan Lazarus, die lag aan de poort van den 
rijken man, dan vervult thans groote dankbaarheid mijn 
hart voor zooveel, dat ik meer heb dan Lazarus". 

Na afloop der bijeenkomst volgt de uitdeeling der Kerst,. 
geschenken. Vele ha~den helpen. 

0, wat een vreugde 1 't Deed ens denken aan onzen 
Zondagsschooltijd, alleen .... de pakjes mochten wel open 
gemaakt worden en de ee n, · zoowel als de ander is dank ... 
baar en gelukkig. 

Extra maaltijden, ,,slamatans", helpen niet weinig om den 
geheelen dag de aangename stemming te behouden. 

Des avonds om elf uur wordt neg een samenkomst ge ... 
houden in de zaal, met verlichten Kerstboom. 

Het leven van Jezus wordt behandeld, waarbij lichtbeel ... 
den worden vertoond. 

Een elfjarig patientje, een meisje, door de familie uitge .. 
stooten uit vrees voor besmetting, zingt in het Maleisch: 

,,Doe mij 't verhaal van den Heiland". 

Bij het laatste vers, uSpreek van Zijn liJ'den a 
• k 'h ,, b an 
t ru1s out , egeeft zich haar teere stemmetje en barst 
ze in snikken uit bij het zien van de plaat, die den Ge ... 
kruisigde voorstelt. 

Na afloop der bijeenkomst vroeg men haar : K ., ind, waar ... 
om huilde je zoo?'' Zij antwoordde teen : 

,.Saja berasa banjak kassian sama Teehan J . 
k k 'h ,, ( Ik esoes, Jang 
e asi · ., voelde zooveel medelijden met dien 1. Heer Jezus.") ieven 

Gedurende dit Kerstfeest zochten k 
en ele Chineezen en Javanen vergiffenis van zonde. 

l 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN doen loopen. Voor een volledig verslag verwijzen 
wij naar pagina 8 van deze Strijdkreet. I digden tegenwoordig waren, zijn de Kapitefns 

Palstra naar W eltevreden afgereisd, om aldaar bet 
bevel van het Militair Tehuis en bet korps op zich A (Bij volmacht van den Generaal.) 

• · Gehuwd: 

Belangstelliog. 
te nemen • 

Ensign en Mevrouw Midtbo gaan naar Celebes 
terug en er is niemand gelukkiger clan zij zijn ! 

KAPITEIN WILLIAM F. PALSTRA, laatst ge
stationneerd op het Hoofdkwartier te Bandoeng, die 
op 1 Juli 1925 vanuit Weltevre<len in opleiding 
kwam, met 

De Kommandant ontving een allervriendelijkst 
schrijven van den Weleerwaarden Heer Ds. N. 
Klaassen, Predikant van de Protestantsche Kerk 
in Bandoeng, waarin zijn Eerwaarde zijn leedwe
zen te kennen geeft, dat hij wegens ambtsbezigheden 
niet in staat was, de congresmeetings ln Bandoeng 
bij te wonen. Hij eindigt met de bede, dat op het 
uitgestrooide zaad des Heeren zegen rijkelijk zal 
mogen rusten. 

Er zijn meerdere veranderingen in het bestuur 
onzer inrichtingen en korpsen aangebracht, doch 
wij verwijzen de belangstellenden beleefd naar de 
rubriek ,,Officieele Mededeelingen''. 

KAPITEINE BEATRICE WEBB, laatst ge
stationneerd in het Europeesche Korps te Tega}, die 
op 18 Augustus 1920 vanuit Shaw, Engeland, in 
opleiding kwam, 

Wij zijn erkentelijk voor deze belangstelling in 
onzen arbeid en bidden ook een zegen af voor het 
werk, dat wordt verricht door de Kerk en andere 
organisaties, die Chri~tus verkondigen als de Za· 
ligmaker dezer wereld. 

De ziekenlijst. 

Wij moeten, helaas, mededeeling doen, dat en
kele makkers gedurende de afgeloopen maand we
gens ongesteldh~id van hun verantwoordelijkheid 
ontheven moesteo worden, te Bandoeng op 16 November 1927. 

Bevorderingen: 

van Adjudant tot Stafkapitein : 
J. Johansson. 

Van Kapitein tot Ensign : 
A. Roemers. 

Van Luitenant tot Kapitein: 
R. Fekkes. 

Lay Hiun Sen~. 

Aanstellingen: 
Adjudant E. Walo naar het Europeesche Korps te 

Soerabaja (assistente; tijdelijk.) 
Ensign I. Andersson naar Pelantoengan. 
Ensign Th. Englund naar het Chineesche Korps te 

Batavia. 
Ensign M. Lehmann naar het Europeesche Korps te 

Bandoeng (tijdelijk). 
Ensign V. Mldtbo naar de Kweekschool teKantewoe, 

Celebes. 
Ensign A. Roemers naar het Hulpziekenhuis te 

Toeren. 
Ensign S. Tanihatu naar het Inlandsche Korps te 

Rogo Moeljo (in bevel). 
Ka.pitein ]. Cardinaal nadr het Kinderhuis te 

Bandoeng. 
Kapitein R. Fekkes naar het Ooglijders Hospitaal 

te Semarang. 
Rapitein A. Kuhne naar bet Europeesche Korps 

te Tegal. 
Kapitein H. Kuneken naar het Meisjeshuis te 

Semarang. 
Kapitein W. Mepham naar Pelantoengan. 
Kapitein W. F. Palstra, naar het Militair Tehuis 

te Weltevreden (in bevel). 
Kapitein T. Tichelaar naar het Militair Tehuis te 

Bandoeng (in bevel). 
Kapitein A. Wattimena naar het Inlandsche Korps 

te Tanggoeng. 
Kapitein A. Wuite naar het Chineesche Korps te 

Soerabaja. 
Luitenant E. Hilbolling naar het Europeesc:he Korps 

te Semarang. 
Kdt.-[.,uitenant S. Loemioe naar het Europeesche 

Korps te Tegal. 

Bandoeng, 18 November 1927. 
W. PALSTRA, 

Kommandant. 

AANTEEKENINGEN 
VAN DEN 

ALGEMEENEN SECRET ARIS. 
Soerabaja, 21 Novernber 1927. 

Kerstklanketi: 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 

ons gegeven, en de heerschappij is op Zijnen schou
der: en men notmt Zijnen naam Wonderltjk, Raad, 
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 

Jesaja 9: 5. 

Congres. 
Nog maar pas Hgt het onvergetelijk congres 

van Bandoeng achter ons, of wij bevinden ons 
weer te midden van heerlijke congresdagen te 
Soerabaja. De bcgroeting der afgevaar~igd~n, ~e 
optocht door de stad, de pracht-meeting m ( 
groote Stadstuiii-zaal, de woorden v~n groo_~e 

d · voor den arbeid van bet eger, ui -
waar ekenng door den Hoogedelgestrengen Heer 
gespro en S b j 't werkte 
Hardeman, Resident van oera a a, - 1 t 
alles mede, om het congres goed van stape e 

Luit.-Kolonel Bondam. 
'tis mij, als zie ik haar nog staan voor de ree

ling van de ,,P. C. Hooft", die haar naar Nederland 
zou terugvoeren, groeten wisselen met ons, die daar 
op de kade in Tandjong Priok achterbleven. Haar 
laatste greet I - Nu is zij niet rneer f - Kort na aan· 
komst in Amsterdam viel zij, aangereden door een 
auto, als slachtoffer van bet steeds drukker wordende 
verkeer in die groote stad. De aanrijding zelve 
was niet zoo hevig, maar zij viel en kreeg een 
gapende wonde aan het achterhoofd. Tijdens het 
overbrengen naar bet ziekenhuis, hetgeen slechts 
enkele minuten vorderde, overleed zij, zonder tot 
bewustzijn te zijn gekomen. 

Haar getuigenis I Zij laat een sterk sprekend ge· 
tuigenis achter van een !even van groote toewijding 
aan God en 'bet welzijn van haar medemenschen. 
Zij zocht zichzelve niet ! In haar laatste getuigenis 
op Nederlandsch·indischen bodem was geen oogen· 
blik sprake van wat zij was geweest of wat zij 
had mogen doen, al was bet toch waarlijk niet 
gering, wat deze begaafde vrouw heeft gepresteerd I 
Neen, zij sprak over Jezus, haar Heiland, over 
wat Hij voor haar was en is en wezen zal, en 
ook over die lieve Chineesche kiodertjes, waarvan 
zij zooveel hie]d en die zij van den Heiland mocht 
vertellen. En toen zij zoo sprak, stokte de stem 
in haar keel. - Wij begrijpen niet l Alleenlijk, wij 
buigen ons deemoedig voor den wil van Hem, 
Wiens doen enkel Majesteit isl 

Brigadier Wolters. 

Terwijl wij deze aanteekeningen in Soerabaja 
schrijven, overhandigt de Kommandant een tele .. 
gram, waarin ons mededeeling wordt gedaan, dat 
Brigadier Wolters op 18 November j. I. te Kaapstad 
is overleden. - Bevorderd tot Heerlijkheid ! Nog 
maar pas enkele maanden geleden verliet zij Ned. 
Jodie, orn, naar zij innig hoopte, een welverdiende 
rust in Zuid-Afrika te gaan genieten. Maar God 
nam haar op in Zijn heerlijkheid r Zoo is zij thans 
ingegaan in de rust, die overblijft voor bet volk 
van God. 

Daar is de strijd voleindigd ; 
Daar wacht de gloriekroon ; 
Daar vindt de ware strijder rust, 
God Zelf is daar zijn loon I 

,,Totdat de dag aankomt, en de schaduwen 
vlieden". 

Oudervreugde. 
Wij hebben kenni gemaakt met Ingrid, het 

dochtertje van de Stafkapiteins Johansson, die thans 
in Soerabaja vertoeven. Zij ziet er lief uit I De 
moeder baadt zich io een weelde van moeder
vreugde en de vader kent zijn eigen rijkdom niet I 

In het huis van de Kommandeurs Meyer van 
Boegangan heeft eveneens ten allerliefst dochtertje 
haar intrede gedaan, en ook de Kapiteins Kaswadi 
van Celebes verheugen zich over de geboorte van 
een dochter. 

Wij doen de betrokken ouders onze hartelijke 
gelukwenschen toekomen en bidden, dat de lieve 
kinderen onder Gods zegen mogen opgroeien tot 
dappere strijdsters voor Gods Koninkrijk in de 
rangen van ons geliefd Leger des Heils. 

Muta ties. 
Na de inzegening van hun huwelijk, welke bij· 

eenkomst werd geleid •door Kommandant en 
Mevrouw Palstra en waarbij de geheele Hoofd
kwartier-Staf, vele Offic1eren, vrienden en genoo· 

Het geneeskundig onderzoek van Majoor Schef
fer van Poe]au Si Tjanang, noodzaakte den Kom
mandant, den Majoor order te geven, niet naar de 
kolonie (Deli - Sumatra's Oostkust) terug te keeren, 
doch in Bandoeng te blijven voor verdere genees
kundige behandeling. Mevrouw Scheffer is nu tij
delijk alleen teruggekeerd. 

Adjudant en Mevrouw Brandt en hun Charles 
zijn eveneens in Bandoeng aangekomen, ten einde 
eenige weken in het koelere k lirnaat door te bren
gen en hun zoozeer begeerde krachten te herwinnen. 

Moge Gods zegen rusten op onze lieve, zieke 
makkers en hun spoedig hun gezondheid hergeven! 

Ben bazar. 
De opzet is grootsch I De voorbereidende schik

kingen zijn gemaakt I De vooruitzichten zijn goed
't Werk is in goede handen I Het doel is schoon, 
namelijk, het voldoen van eenige flnancieele ver
plichtingen I De data zijn de eerste dagen van 
Februari 1928 en de plaats is Djokja. 

Kommandeur Hallman, de toegewijde Directrice 
van ons T ehuis voor Javaansche kinderen (de 
Zangvogeltjes van Djokja !), en Adjudant Rollfs, 
de ijverige beheerder van ons Militair Tehuia en 
korps, hebben een accoord gesloten tot het houden 
van een reusachtigen bazar, en nu doen zij ge
meenschappelijk een beroep op de lezers van ons 
blad, Officieren, Soldaten en V rie.nden, om toch 
vooral iets te maken, af te staan en op te zenden 
voor dit doel, hetgeen de algeheele instemming en 
medewerking van het Leger-bestuur heeft. De adressen 
zijn : Kommandeur G. Hallman, Leger des Heils, 
Gablakan Tegalpangoeng, en Adjudant P. Rollfs, 
Bintaran Lor, Leger des Heils, te Djokja. 

Het traditioneele slot luidt natuurlijk, dat .. iedere 
bijdrage, hoe gering dan ook, in dank zal worden 
aanvaard''. 

Gelukwenschen. 
Een onzer Chineesche vrienden zond 

ons een l;>aal rijst, geadressseerd aan het 
Leger des Heils te Bandoeng, en bij het 
openen der zak vonden wij een briefkaart, 
waarop geschreven stood : 

All glory be to God on High, 
And to the earth be peace, 

Good Will hence--/ orth from Heaven to men 
Begin en never cease. 

(Alle eere zij aan God omhoog ! 
Op aarde heer sche vree ! 

Zijn welbehagen deelt de Heer 
Voortaan Zijn scheps'len mee). 

Dat is toch wel een aardig idee van 
ooze Chineesche vrienden. Zij lieten hun 
gelukwenschen vergezeld gaan van een 
waardevolle gave. 

Ook wij willen U voor het aanstaande 
Kerstfeest, en het komende nieuwe jaar 
niets clan goeds toewenschen - veel zegen 
en heil, het heil des Heeren I - en geven 
daarbij nog eens weer het allerbeste, dat 
wij bezitten, aan God en Zijn dienst met 
de ernstige bede, dat het Hem moge be
hagen, ons meer clan ooit te voren nuttig 
te maken in Zijn dienst tot de eer van Zijn 
naam en tot welzijn van ooze medemen
schen ! 
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CONGRESMEETINGS TE SOERABAJA. 
HARTELIJKE BEGROETING - OUDERWETSCHE LEGER .. OPTOCHT - INDRUKWEKKENDE OPENINGS .. 

SAMENKOMST IN DE ZAAL VAN DEN STADSTUIN - RESIDENT HARDEMAN SPREEKT -
GLOEDVOLLE ZONDAGSMEETINGS - 18 ZIELEN VOOR GOD GEWONNEN -

SOLi DEO GLORIA! 

Zij kwamen op den morgen van Zaterdag 19 
November j. 1. te Soerabaja bijeen, de dappere 
strijdsters en stnjders, die tijdens het congres te 
Bandoeng thuis moesten blijven. Want immers het 
werk moet voortgaan, de kinderen moeten worden 
verzorgd, de zieken verpleegd, de melaatschen 
geholpen; de zielen voor God gewonnen ! Zij 
kunnen en mogen niet wachten l Oat had onze 
Kommandant doen besluiten, het Congres te splitsen. 
Dus had in een allergezelligste welkomst·bijeenkomst 
de onderlinge begroeting plaats, waarin de oude 
vriendschapsbanden werden versterkt, nieuwe 
werden gelegd, en God werd gedankt voor ont
vangen zegeningen en gebeden om zegen, veel 
zegen voor de komende Congres·bijeenkomsten. 

hartelijke instemming der jubilante schare voor 
gcopend verklaart ! 

Het woord wordt dan allereerst verleend aan 'den 
Hoogedelgestrengen Heer W. C. Hardeman, Resident 
van Soerabaja, die het een vreugde acht, hier op 
het congres woorden van waardeering te mogen 
spreken over den zegenrijken arbeid van het Leger 
en daaraan den wensch toe te voegen. dat de be
s prekingen, tijdens het Congres gevoerd, van groot 
nut zouden zijn tot bevordering van de belangen 
van het mooie werk van het Leger des Heils, opdat 
daardoor de lijdeode menschbeid nog meer gebaat 
zou worden, 

's Middags werd een optocht gehouden. 

Mevrouw Rawie zingt bet lied: ,,Er is feest in 
mijn ziel" en Mevrouw Kommandant Palstra deelt 
zeer treffende voorvallen mede over den Leger· 

.... 

I 
:-~ 

I 

arbeid in de andere lan
den inzonderheid over 
China - waar zij zoo ge .. 
trouwelijk aan de zijde van 
onzen Leider heeft gestre
den : en zij doet dit op zulk 
een voortreffelijke wijze, 
dat iedereen schier adem· 
loos toeluistert. 

Vermelden wij nog met 
dankbaarheid de waarlijk 
fraaie oefeningen, die met 
zooveel zorg door Secre
taris Minderboud en zijn 
vrouw waren ingestudeerd, 
en zoo onberispelijk wer· 
den ultgevoerd. 't Was in 
't kort een schitterende 
avond ! 

ONZE VETERANEN 

op het congres te Bandoeng. 

Ook van de Zondags
meetings valt niets dan 
goeds te vermelden. 't Be
~on al vroeg, des morgens 
7 uur in de gevangenis. 
Welk een ontroeringwek
kende aanblik, die circa 
duizend gevangenen, die 
ieder woord als bet ware 
indronken I 

Zittend: Mevrouw. Scheffer en Mevrouw Thomson. 

Staande, van link naar rechts; Majoor Scheffer, Lt.-Kolonel Dr. Wille, 

Brigadier Thomson en Kommandeur Schipper. 

't Geheel zag er keurig uit. Hoog wapperden de 
Legervlaggen en lustig speelden de muzikanten, 
ooze eigen muzikanten I Als zij niet speelden, klonk 
het gezang der blijde congressisten en zoo mar
cheerde die fleurige groep door enkele van de 
drukste straten van Soerabaja, tot groote verwon
dering der toeschouwers, blank en bruin beiden. 

't Was het .,goede, oude Leger", dat daar voort 
marcheerde ter overwinning en wij, die de eer 
genoten, in de gelederen mede te mogen marcheeren, 
wij konden een gevoel, van trots en dankbaarbeid 
beide, niet geheel en al onderdrukken. 

Zoo stemmig versierd en prachtig gevuld met 
een groote schare menschen, op wier gelaatstrek
ken bet te lezen staat, dat blijdschap en verwachting 
elkander afwisselen, - biedt de groote zaal van den 
Stadstuin een schitterenden aanblik. 

K ommandant en Mevrouw Palstra worde~ bij 
bet binnentreden aller-hartelijkst begroet. Onm1d~el
l'"k na bet zingen en bet opzenden van vurtge 

't Mannenkoor der gevangenen zong een wel
komstlied en een onzer bekeerlingen vertolkte de 
gevoelens van zijn makkers. Verschillende Officie
ren spraken en vier mannen 
knielden neder, om God te 
zoeken. 

T eedere momenten beleef· 
den wij in de Heiligings
meeting, waarin ook het 
docbtertje van de Adjudants 
Looi.s door den Kornman· 
dant aan God en het Leger 
werd opgedragen. 

De openluchtsamenkomst 
in den Stadstuin werd door 
een grootsche schare men
schen bijgewoond. Gretig 
luisterde men naar zang, 
muzlek en bet woord der 
getuigenis, en bet uur vloog 
letterlijk om I Geve God, 
dat bet zaad des Evangelies, 
op deze wijze verspreid. 
ook spoedig vruchten zal af· 
werpen voor deeeuwigheid I 

0, de geest in die gezegende bijeenkomst I 't Was 
van den b~ginne af merkbaar, <lat God sprak tot 
de menschen. 't K warn zoo ult in het teedere woord 
van den Kommandant, in bet ingrijpend voorval, 
dat de Kommandante ons mededeelde, in bet tref~ 
fende, eenvoudige getuigenis van Stafkapiteine 
Beckley, in den lieflijken solo van Mevrouw Rawie 
en de liederen van de zangbrigades der beide korpsen 
en in het ernstige slotwoord van den Kolonel. . 

In den bidstond, door den Divisie-Officier geleid, 
kwamen na zwaren 1>trijd 14 zielen tot God. Zij 
allen werden bijeen vergaderd onder de Legervlag 
en in vurig gebed door onzen onvermoeiden Leider 
aan God opgedragen. ' 

Volgde nog een echt ,, Halleluja·slot", en_. elk an~ 
der aan de trou we hoede des Heeren toevertrou· 
wende, werd deze dag, zeker een der belangrijkste 
in de Leger-geschiedenis van . Soerabaja, gesloten. 

Nu rest ons nog een woord van waardeering 
uit te spreken aan den Divlsie-Officier voor dlens 
waardevolle hulp; aan het kraoige, kleine muziek~ 
korps, en aan allen, die door bidden of werken 
medehielpen tot bet welslagen dezer gezegende 
samen komsten. 

En bovenal: dank aan God I Zijn naam moet 
eeuwig eer ontvangen, want uit Hem en door Hem 
en tot Hem zijn alle dingen I 

LOFZANG. 
0 diepte des rijkdoms, beide der wijs ... 

heid en der kennis Gods! hoe onderzoe .. 
kelijk zijn Zijne oordeelen, en onnaspeur ... 
lijk Zijne wegen ! 

Want wie heeft den zin des Heeren 
gekend? Of wie is Zijn raadsman ge ... 
weest? 

Of wie beef t Hem eerst gegeven, en 
het zal hem wedervergolden worden ? 

Want uit Hem en door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen. Hem zij de beer .. 
lijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

,, 

lJ b den tot God neemt de Kommandant het woord. 
ge e Leider spreekt z1jn dank uit jegens God voor 
O~ze beinoeiingen met het Leger en den grooten zegen, 
~lJO ardoor tot een groot gedeelte der mensc~_heid 
die da . Vervolgens laat hij de belangn1kste 
gekoJiltD ~S· n die gedurende bet laatste jaar in de 

ten isse • 11 .. gebeur ld in Ned. Oost-lndie voorgeva en z11n, De a vondmeeting werd 
in het Loge·gebouw ge
houden en was van di~n 
aard, dat zij lang, zeer 
lang in de herinnering zal 
vQQrtleven. 

DE VER TERKING 
Legerwere retl en bespreekt achtere.envolgens 
de revue pa~see in bet Leiderschap van het Leger, 
d verandertng den Chef-Secretaris, beet dan den 
he t vaarwel van en Secretaris, in enkele welgekozen 
~ en Algemeen waarna hij bet congres onder 

oieuwd weikotJl, 
woor en 

uit Nederland ~h Canada arriveerde juist op tijd, om aan het congres 
. te Bandoeng deel te nemen. 

~n 110ks naar rechts (zittend): Mevrouw Tichelaar, Kapite!ne' Fekk 
evrouKw Me~ham, (s~aande) Kapitein Tichelaar, Luitenante Hilbolli:s' 

apiteme Wu1te. Kapitein Mepham, en Ensigne Roemers. g, 
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