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!Petrus. 
~~,====· ~~m~~==~~ 

Reeds in mijn jeugd heb ik Petrus 
een .. haantje de woorste" hooren 
noemen, iemand, die dikwijls onbezon
nen iets zeggen kon . 'k Heb hem 
afgebeeld gezien, bijkans verzonken in 
de woedende golven, en 'k dacht: .,Dat 
komt van je voorbarigheid, Petrus!" 
En in het kritieke oogenblik, toen de 
Meester door allen verlaten, door het 
volk valschelijk beschuldigd werd, door 
een dienaar van den Hoogepriester 
geslagen, en door den Joodschen Raad 
ter dood veroordeeld, - in dat kritieke 
oogenblik, had Petrus den euvelmoed 
om te zweren, dat hij <lien Nazarener 
zelfs niet kende. 

Kan er van u niets anders gezegd 
warden, dan hetgeen tegen u pleit? 
Jawel ? W aarom wordt het dan zoo 
zelden gedaan? Het komt hierdoor, ge
loof ik: gij waart nu eenmaal wat 
overdreven; gij staat als de .,verloo
chenaa_r'' aangeschreven, zooals Judas 
de ,.verrader" was, en dat blijft zoo. 

Ge hebt toen ook duidelijk bewezen, 
niet de rechte man op de rechte plaats 
te zijn. Een discipel als gij, behoorde 
tech nadenkend en voorzichtig te zijn, 
zich te bezinnen en niet terstond toe 
te geven aan den inval van het oogen
biik. De Heiland heeft zich zeker ver
gist, toen Hij u tot de bevoorrechten 
toe liet. Gij hebt U minder waard1g 
gemaakt, dan iemand anders, - Judas 
clan niet meegeteld. Wij zijn in u te
leurgesteld. 

Ja, in den hof van Gethsemane 
waart ge moedig en ondanks de groote 
overmacht hebt ge niet geaarzeld, pal 
te staan. Op dat moment wilde ik wel 
graag uw tweede zwaard grijpen en u 
bijstaan. N atuurlijk zou mij dan het
zelfde oordeel getroffen hebben als u. 
't Was verkeerd, zeide de Meester, 
want een koninkrijk. een macht, een 
meerderheid, gegrondvest op het zwaard, 
vergaan op dezelfde wijze, als waarop 
ze ontstonden. 

Op dat oogenblik wilde ik wel graag 
naast u gestaan hebben, maar overigens 
had ik geen aangenarr en indruk van u. 

Een paar weken, nadat ge u op de 
binnenplaats van de rechtszaal z66 
hebt gedragen, dat gij de menschen 
ontvlucht en buiten in het nachtdonker 
uw berouw uitsnikt, durf t gi) te te
weren, dat uw liefde grooter is, dan 
die van de andere discipelen. (lk heb 
uw woord althans z66 verstaan.) En 
dat durft ge nog wel drie keer achtei;
een te beweren, waarna ge direct weer 
zoo bemoeierig doet over hetgeen er 
met Johannes zal gebeuren. 
Hoe meer ik over u en uw antwoord 
nadacht, des te onmogelijker werd het 
mij. en kwam ik tot de slotsom. dat 
of uw berouw zeer oppervlakkig is 
geweest, gij weinig zelfkennis en schuld
gevoel hebt gehad en de tranen bit
terder zijn geschreven, dan geschreid -
Of ik heb u misverstaan; en anderen 
hebben u misverstaan, en niets hebben 
we gekend van uw karakter, en van 
uw worstelen en van uw donkere da
gen en doorgewaakte nachten en uw 
groote liefde tot Jezus. 

En ik ben overtuigd. dat het dit 
laatste is. Wij hebben u beoordeeld, 
zooals we de meeste menschen beoor
deelen en veroordeelen. We hebben 
ons zoo weinig moeite getroost u te 
leeren kennen, te weten, wat u dreef 
tot uw <laden, zooals we zoo heel vaak 's 
menschen daden scheiden van zijn be
weegredenen tot zijn <laden. 't Was 
immers steeds uw liefde, uw oprechte 
liefde tot den Meester. Gij wildet uw 
!even voor Hem stellen, om Hem te 
behouden. Later verstondt gij bet wel 
beter; 't was juist andersom. Hij gaf 
zijn leven voor u, om u daardoor te 
behouden. 

T erwijl ik zoo over u nadenk. ge
loof ik ook, uw antwoord te verstaan 
op des Meesters vraag. Gij en enkele 
andere discipelen, hebben den ganschen 

nacht gevischt, zonder iets te vangen. 
Maar 's morgens heel vroeg, komt de 
Heiland en zegt u, het net aan de an
dere zijde nog eens uit te werpen. Ge 
wist het niet, dat het Jezus was, maar 
de zegen op uw bedrijf ugt het. 
Zoodra het tot u doordringt, begeeft 
gij u badend naar den oever; het is u 
een behoefte des harten. bij Hem te zijn. 

Na het nuttigen van een maaltijd, 
waarvoor gij niet hebt gezorgd, stelt 
de Heer u de vraag: .. Simon, Bar-Jona, 
hebt gij Mij liever dan deze?" Wat 
bedoelt Hij? Of uw liefde tot Hem 
grooter is clan die van de andere dis
cipelen? Neen, nietwaar? Was dat het 
geval. clan zoudt ge u nag wel eens 
even bedenken. alvorens gij antwoord
det. N een, Hij 
vraagt, of u'W lief
de tot Hem groo
ter is clan de lief
de tot de winsten 
van uw bedrijf. 
Die zijn niet ge
rin g. Zij geven u 
een goed bestaan. 
Oat neemt niet 
weg, dat ge zon
der aarzeten zegt : 
.. Ja. Heer, Gii 
weet, dat ik li 
liefheb". Wantzoo 
is het. Gij hebt 
Hem lief, ook lie
ver dan al de goe
de ren der wereld. 
Tot driemaal toe 
wordt het u ge
vraagd, maar daar
van zijt gij zeker, 
dat gij Hem liever ,,GIJ WEET, DAT 

hebt dan alles. 
Zou u met dit drie maal vragen 

vergelding geschieden voor uw drie
voudige verloochening? Zou de Heer 
het u vragen, om u in den kring der 
discipelen in eere te herstellen? Niets 
daarvan ! De Heiland heeft u niets 
verweten; Hij herinnert niet telkens 
aan bedreven kwaad, Hij vergeef t 
en vergeet. In eere herstellen? De 
andere discipelen hadden Hem zoo 
goed verlaten als gij, terwijl ze nog 
dit tegen hadden, dat ze niet de minste 

In de afgeloopen maand heef t onze 
Generaal zijn 71 ste levensjaar vol
bracht, en geheel van-zelf-spr.ekend 
bereikten dien dag onzen Leider vele 
bewijzen van liefde uit alle deelen der 
wereld. Op minzame, opgewekte wijze, 
zoo karakteristiek voor onzen grooten 
internationalen Leider, heeft de Gene
raal een en ander hieromtrent mede
gedeeld, dat wij hieronder overnemen. 

~mmmmmmmmmmmmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmB 

I 1J9e ~eneraal en ~tjn Yrtenben. I 

Door een journalist gevraagd, hoe 
hij zich wel op zijn 71sten verjaardag 
gevoelde, antwoordde de Generaal : 
,,Mijn eerste gedachte was, dat dit 
door Godes zegen een belangrijk jaar 
is geweest - een jaar des oogstes, 
waarin enkele rijke vruchten gezi~n 
werden van de krachtdadige Leger
campagnes, over de geheele wereld 
gehouden. Dit geldt niet alleen, voor 
hetgeen ik persoonlijk heb waargenomen 
op de verschillende terreinen van werk
zaamheid, die ik bezocht, maar voor 
al het werk onzer Organisatie. Ja, het 
is een grootsch jaar geweest !" -

- .,Neen", vervolgt de Generaal des
gevraagd clan, ,,ik kan niet zeggen, dat 
ik eenig ernstig nadeelig gevolg heh 
ondervonden van het toenemen mijner 
jareh ; en, terwijl ik besef, dat mijn 
}even ten einde spoedt, ben ik dank
baar. dat een hoopvolle toekomst voor 
mij ligt". Met een innemenden glimlach 
voegt hij er aan toe : 

,, Een dezer dagen kreeg ik gelegen
heid tot een gesprek met den Aarts
bisschop van Canterbury. Zijn Eer: 
waarde was zeer vriendelijk en wij 
badden een geanimeerd gesprek, ge
durende hetwelk hij zinspeelde op mijn 
Ieeftijd. lk vertelde hem, dat i~. wel
dra 71 jaar zou zijn, waarop htJ ant
woordde: ,,Maar ik ben al bijna 79 
jaar !" Hij zeide dit, naar het mij to~
scheen, met een zweem van droefhe1d · 
in zijn stem en daarom vertelde ik hem 
iets, dat hierop neerkwam : 

~ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi@Offiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi~~ 
Vele jaren geleden was ik vrij goed 

bekend met een man, die in de eerste 
dagen van het Leger bekeerd was ge
worden. Hij was een ruwe klant ge~ 
weest, maar was nu oud en een van 
de gelukkigste heiligen, die ik ooit 
ontmoe.t heb. 

Telkens als hij jarig was, sprak hij 
er tot mij over en clan placht hij te 
zeggen: .. Ja, meneer Bramwell, ik ben 
de volgende deur binnen gegaan !" En 
als ik hem feliciteerde, was zijn ant
woord: ,,0, Halleluja I · Ik hen een 
nummer dichter bij de hemelpoort !" 

Het komt mij voor, dat ik den 
Aartsbisschop een weinig mocht op~ 
monteren, en 1k denk, dat ook ik mij 
gevoel : ,, Ik ben een nummer dichter 
bij de hemelpoort !" -

- .. Ja, ook werd ik aangemoedigd 
door de vele gelukwenschen, die mij 
hereikt hebben, zoowel van personen 
in het Leger als van Leger-vrienden 
en buitenstaanders. lk wenschte, dat 
het mij mogelijk was, ze alle te noemen, 
maar ik moet mij bepalen tot slechts 
een enkele hier en daar." -

Kolonel Pugmire (van de Internatio
nale K weekschool) .zond mij de volgen
de aanhaling uit den Bijbel : .. Want de 
Heere heeft u gezegend in al het werk 
uwer hand; Hij kent uw wandelen door 
deze zoo groote woestijn ; deze 40 ja
ren is de Heere, uw God, met u ge
weest; geen ding heeft u ontbroken." 
Deut. 2:7. 

Met eenvoudig kinderhandje geschre
ven, kwam het volgende: 

.,Lief Vadertje Booth. - Ik ben maar 
een klein meisje. Ik hoorde U spreken 
door de radio. Ik heb mijn stuivertjes 

voor U opgespaard, want MammY 
zegt, als alle kleine kindertjes U er 
een paar sturen, dan zal God ze zegenen. 
- Van Eileentje Cowden White"_ 
en dan volgden enkele kruisjes met de 
woorden: ,,Allemaal voor U ! " 

De~e wensch komt van Torquay: 
·~~1eve Generaal, - Door de Jonge 

Stn1der (weekblad voor de jeugd, uit
gegeven door het Leger des Heils.) 
ben ik te weten gekomen, dat Uw 
geboortedag ?P denzelfden datUm (!) 
valt als de mtJne. Ik hoop, lieve Ge
neraal, dat U dezen dag nog dikwijls 
zult mogen beleven ! Woensdag word 
ik 9 jaar. - Uw Jonge Soldaat Bi'lly 
Cliffe." ' 

Van Johannesburg werd de bede 
overgeseind: ,, De zegen des Heeren 
ruste op U al Uwe dagen !" 

Commissioner Blowers telegrafeerde 
va?. Delhi, Britsch-lndie: ,,Hartelijke 
fehc1t~ties van Onder-Koning _ Belooft 
welw1.llende overweging nieuwe lepra
kolome - Verzoekt mij, hartelijke ge
lukwenschen over te brengen ... 

Van d~ oudste Heilssoldaat kwam 
~en brief. Die goede oude J er my en 
~k ontmoetten elkander voor het eerst 
m 1872 en er is nimmer een schaduw 
tusschen ons geweest. Hij schrijft : 
d ,,Ve~oorloof mij, U te feliciteeren en 

en Lieven Heer te danken voor Uw 
geboortedag. Ik hoop, dat al Uw 
wenschen vervuld mogen warden in cl 
aansch<:>uwing van de wondere~ va~ 
verlossm~ aan duizenden zielen ! God 
zegene U en U w lieve vrouw !- U w 
getr~uv:e strijder, Envoy Jermy (ne
gent1g iaar jong!)" 

En zoo kwamen boodschappen van 
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moeite hadden gedaan, om Hem te ver
dedigen. Van die verloochening wisten 
ze niets. Gij hebt het zelf verteld. Noch 
het een noch het ander zou dus zin 
hebben. Hij vraagt het u, om een 
gelegenheid te hebben, u tot het apos
telscbap aan te stellen, en u te zeggep. 
wat daaraan verbonden is. Gij schijnt. 
zulks in het bijzonder te behoeven. 
Hadt gij er bij zekere gelegenheid niet 
over gesproken. dat gij, volgelinqen van 
Jezus, alles hadt verlaten? Welnu. 
gij hadt hier nag een kans, opnieuw 
uw liefde te bevestigen. Gij hebt 
misschien ook uzelf z66 beschuldigd • 
gevoeld, dat gij ieder beter gescbikt 
achttet dan uzelf. Om uwentwilt 
draagt de Heer u ten aanhaore van de 

overige discipelen 
de zorg op voor 
de lammeren en. 
de schapen, opdat 
bij vertwijfeling 
uwerzijds. zij u zul..
len zeggen, dat Hiy 
u tot herder heeft 
aangesteld. 

Maatschappelijk 
is uw toekomst niet 
rooskleurig. In uw 

levensonder houd 
zal eem•oudig war
den voorz1en. Zoo 
pas heeft de Heer 
het u immers ge .... 
toond, dat Hij op 
Ziin manier zorgt. 
Maar wat gij zult 
hebben te lijden 
om Zijnentwil is 
niet gering ! U 

IK U LIEFHEB". wacht geen beter 
lot dan uw Meester. En toch kiest ge 
Hem, omdat ge Hem lief hebt. Nu 
wilt ge ook uw !even geven voor Hem. 
maar in een anderen zin dan eenigen 
tijd geleden. 

Waren alien zoo bereid als gij, den 
Heer te volgen, en hadden alien zoo'n 
diepe liefde als gij, wat zou er meer 
gehoorzaamheid aan God zi-jn ! 

Zou het : ,,Hebt gij Mij liever 
dan deze ?" zoo oak warden voor
gelegd aan alien, die zich Christenen 
noemen? 

toegenegenheid in z66 grooten getale .. 
dat de Generaal moest zeggen ; .. lk 
kan onmogelijk oak maar een gedeelte 
noemen van wat ik ontvang1m hcb. 
lk dank alle afzenders - en het zij liier 
vermeld, dat ook ons Territorie hierbij inbegre
pen is - en allen mogen verzekerd zijn .. 
dat niet een bericht over het hoofd is ge
zien, en er niet een zal vergeten warden"· 

ONZE KOMMANDANTS 
leiden te BANDOENG een 

JONGELIEDENDAG. 

Een Jongeliedendag, - e'n dag, waarop co
kele samenkomsten gehouden wordeo uitsluitc nc.t 
voor het opkomend geslacht, - een Jongeliedc:n
dag kans van slagen lo Oost-lndie? 

't )s waar. reeds sedert vele jaren wordt iD 
bijoa ieder land. waar het Leger gevestigd is. 
jaarlijks in de verschillende Leger·ceotra ce0> 
reeks samenkomsten gehouden voor de rij i:ere 
jeugd met de haar speciaal . eigen nooden .en. 
problemen, ook op godsdienst1g teriem he
kwame Staf-Offtcieren m~t jarenlange ervarm9 
stellen dan meer in 't bij iooder hun tijd, ga' en 
en krachten beschikbaa.-. ten einde de hooc!er
den )onge menschen, die telkenmale deze sa
menkomsten bijwonen, van gecstelijke voorl ch
ting eo Ieiding te dienen. De enorn:.e op~omst~ 
welke ieder jaar nog toeneemt, bew1J~t met al
leen hoezeer de belangstellmg der Le1ders cloor 
de ~on elui wordt gewaardeerd, maar tc:ont 

okl aa~ dat deze samenkomsten van pract1scb 
0 ut en ~en groote hulp zijn voor de deelnemers 
Maar hier in die warme lnd1e. waar vooral _on
der de jonge menschen schijnbaar zooveel Op] er
vlakkigheid heerscht: bier, waar de gods.dif nst 
maar al te vaak niets dan een vorm sch1jnt te 

··n waaraan zoo nu en dan op Zondag, wan-
ZlJ ' d Id neer dat zoo eens gelegen komt. wor t v? aan, 
hier in lnd1e, waar vermaken van allerlet soort: 
jagen, voetballen, dansen, bioscopen, picnics e d .• 
meer aantrekking schijnen te hebben voor het 
jonge volkje dan iets van godsdienstigen aard 
_ zou een Jongeliedendag hier niet een fie.SC<> 
worden? 

De proef werd genomen door onzen Kom
maodant; een Jongeliedendag werd uitgeschrevea 
voor Bandoeng, in vast vertrouwen in de kracht 
des Heiligen Geestes. door Wien toch ook lier 
de harten moeten worden toebereid en ontvan
kelijk gemaakt voor de penadegaven Gc1ds • 
Kommandant en Mevrouw P<1lstra zclve zourlen 
deze samenkomsten leiden en - de uitkom: ten 

(vecoolg pag, 4 kol. J .) 
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OFFIC1EELE 
MEDEDEELINGEN. 

(Bij volmacht van den Generaal}. 

Aanstellingen: 

Kommandeur A. Kronenberg naar bet Kin
derhuis te Medan (in bevel). 

Ensign M. Lehmann naar de Kweekschool 
te Bandoeng. 

Ensign H. Veerenhuis naar bet Meisjeshuis 
te Weltevreden (in bevel). 

Luitenant Oeij Tjoen Tok naar de Leprozen
kolonie ,,Semaroeng" te SoerabaJa. 

Luitenant Loa Thian Hock naar bet Chinee· 
sche Korps te Soerabaja. 

Bandoeng, 22 April 1927. 
W. PALSTRA, 

Kommandant. 

OFFICIEELE AANKONDIGING. ' · 
De Zelfverloochenings-Aanvrage vangt aan 

op Zondag 1 Mei aanstaande. 
De Week van Gebed zal in alle korpsen 

en inrichtingen \:jehouden warden van 
I Zondag 29 Mei tot Zaterdag 4 Juni. 
r De Altaardienst zal overal worden geleid 
op Zondag 5 Juni. 

W. PALSTRA, 
Kommandant. 

HOOFDKWARTIER-NOOTJES. 
Bandoeng, 22 April 1927. 

Het ls ons mogen gelukkeo, een huizen-com
plex te huren aan · den greaten Postweg. Het 
is een geriefelijk gebouw, dat den Cfficieren 
zoowel als den Kadetten der K weekschool over
vloedig plaatsruimte biedt. 

Heilssoldaten en Legervrienden, neemt U voor, 
wanneer ge in Bandoeng komt, oak een bezoekje 
te brengen aan onze KweekschooJ! 

* * 
* 

" Ensigne Lehmann is aangesteld als de Kweek
school·assistente voDr de vrouwelijke Kadetten. 
De Ensigne heeft een maoi werit te Weltevreden 
verricht en zal zekerlijk hartelijk worden ver
welkomd door de vrouwelijke Kadetten. 

Wij zijn er van overtuigd, dat zij ook in 
haar nieuwe aaastelling goede, waardevolle 
diensten zal verleenen. 

* * * 
Kolonel en M'evrouw Beaumont nadereo nu 

da\:]eliiks meer. het vaderland. Vanuit Sabanp 
schreef de Kolonel. dat zij beiden het geed rnaken, 
met dankbaarheid bet hartelijk vaarwel gedenken, 
dat hun werd gegeven. en bun vriendelijke groeten 
zenden aan alle kameraden in deze eilanden. 

* * 
Het Is nag niet bekend, wanneer Brigadier 

en Mevrouw Rawie en bun familie bier zullen 
aankomen. 

Mage de komst van den nieuwen Algemeenen 
Secretaris onzen arbeid in ieder opzicht ten 
goede komen I 

Wij gelooven, dat bun een hartelijk welkom 
ten deel zal vallen ! 

* * 
* 

Kommandeur Roslund van Paloe zal. op ver
zoek van den Officier van gezondheid geduren de 
een maancl dienst doen in bet ziekenhuis aldaar. 

Het was den Kommandant een groat genoe
gen. hiertoe zijn toestemming te kunnen ver
leenen. 

.. * 
* 

Kommandeur en Mevrouw Veerenhuis van 
de Kalawara-kolonie vieren deze maand bun 
121/rjarige echtvueeniging. Van harte gefelici
teerd, waarde makkers. Mogen al de beloften 
van den 103den Psalm in Uw ervaring bewaar
heid warden I 

* .. 
* 

Mevrouw Ensign Wikdal. wier gezondbeids-
toestand zich eenigen tijd geleden nogal ernstig 
liet ·aan:l!len, is nu veel beter. Zij heeft eenigen 
tijd te Paloe en te Kalawara doorgebracht; 
haar hart was ecb,ter in bet korps in de ber
gen, waar de Er sign de Legervlag hoog houdt. 
Mevrouw Wikdal is nu weer naar haar werk 
teruggekeerd. 

* * 
* 

In de afgeloopen maand hebben velen onzer 
Officieren met zlekte te kampen gehad. Allen 
doen zooveel extra werk en dit op zulk een 
,uitnemende wijze, hetgeen vooral uitkomt, nu 
de feiten aantoonen, dat wij in verscheidene 
inrichtlngen vele banden te kart komen. 

* .. 
* 

Adjudante Wilson van ,,Pelantoengan" was 
ernstig ziek, maar is nu gelukkig weer herstel
lende. 

Kapiteine Cardinaal van bet Ooglijders-Hos
pitaal stond eveneens op de ziekenlijst, en had 
een operatie te ondergaan, welke geed geslaagd is 
De Kal'.>iteine is nu weer aan de beterende hand. 

, ... 
• 

Mevrouw Ensign Lorier van bet Europee· 
sche Korps te Semarang is verre van wel. Wij 
vragen de gebeden van al onze makkers ten 
haren behoeve en oak voor Mevrouw Beun
ders van Ma!ang, die eveneens op de zieken
lijst voorkomt. 

*•* 
Adjudant en Mevrouw Uylings bracbten met 

bun Willy eenige dagen van hun verlof te 
Bandoeng door en bet was ons een genoegen, 
hen op het Hoofdkwartier te ontmoeten. 

"'** 
Adjudante Buysmao, Adjudante Koning en 

Ensigne Both zullen in bet laatst van April 
ult Holland vertrekktn, en onder den zegen des 
Heeren tegen het eind van Mei weer op Java 
terug zijo. Wij zullen blljde zijn. hen te ont
moeten. 

S T R IJ D K R E E T 

Een paar weken geleden kwam het verzoek tot ons, of het Leger des Heils 
zijn medewerking wilde verleenen aan een Commissie, die zich ten doel heeft 
gesteld, een bijzondere poging aan te wenden, om een beteren en meer liefde
vollen geest jegens onze getrouwe, goede vrienden - de dieren - aan te kweeken. 

Deze gedachte is ge.heel in overeenstemming met onze beginselen ; zelfs 
hebben duizenden kinderen onder onzen invloed een gelofte van trouwe vriend~ 
schap voor dieren geteekend. . . · 

Hierover nadenketide, trof bet mij, dat heerschappij over al de schepse}en 
der aarde, de eerste opdracht was, welke de Schepper van het heelal aan 
den, naar Zijn beeld geschapen mensch gaf. 

Jndien de mensch <lit niet op zich genomen had in volkomen vertrouwen in 
zijn Maker en, staande in . Zijn wil, niet geheel vrij was van twijfel en vrees, 
dan zou zijn antwoord op <lit bevel mogelijk hebben kunnen zijn: ,.Heer, 
hoe kan ik deze opdracht aanvaarden? Zie mij aan : mijn gestalte is kleiner 
clan die van vele Uwer schep~elen; mijn kracht kan niet vergeleken worden 
bij de hunne ; ik ben in bet geheel niet toegerust voor zulk een taak !" 

De Bijbel vertelt ons, dat er toen draken op de aarde waren, - vreeselijke 
gedrochten met een ontzettende wapenrusting van tanden en doornachtige 
punten, vliegende door de lucht. Diep onder bet zand van de Gobi-woestijn 
zijri thans door onderzoekers bun enorme geraamten gevonden. 

En desniettegenstaande aanvaardde de· mensch zijn opdrach.t - staande in 
den wil en de kracht Gods. Ja, zoo gewapend kon hij niet alleen onbevreesd deze 
draken tegemoet gaan, maar kan bij oak de machten der duisternis overwinnen ! 

De monsters zijn van de aarde verdwenen - het wilde dier is teruggedreven 
naar de oerwouden, maar de mensch heerscht en vervult de aarde naar Gods 
bevel. Hij heeft zelfs vele van de aan hem toevertrouwde dieren tot zijn ge
hoorzame, hem dienende slaven gemaakt. Dit moet alzoo reeds geweest zijn 
onder die oude volkeren, ·waarvan de geschiedenis zelfs nin:mer tot ons door
drong. In de grotten van Peru heeft men het geraamte van een reuien-luiraard 
gevonden met de overblijfselen van zijn voedsel nog in de voor duizend'en 
jaren door menschen gemaakte bakken. Welk nut zij aanbrachten? Wij weten 
het niet, maar dit is gebleken : de mensch was hun meester. 

Hoe hebben ze ons gediend, en dienen ze ans nog dagelijks, - die trouwe 
helpers - en dikwijls voor slechts zulk een schamelen kost ! 

Wat zoude de mensch doen zonder het paard, zonder het rund, bet schaap, 
zonder den bond, - zoo bij uitnemendheid cnze vriend - en zoove·le, vele 
Ibeer, die ons van nut zijn en ons !even veraangenamen I Hoe beantwoo1 den 
ook zij een weinigje vriendschap en lief de, door. ons aan hen betoond ; ja, 
zelfs bet met weinig verstand begaafde <lier gevoelt de warmte van genegen~ 
heid en zorg voor zijn welzijn. Zij leeren wederkeerig cok ons liefheHen 
en verstaan, en een vriendelijk woord of een liefkoozing heeft dik wijls meer 
uitwerking op hen clan een ruwe behandeling. Zij zijn niet alleen onze helper's 
in het leven, maar zij verrijken het ! 

Heerschappij brengt verantwoordelijkheid met zich. Het eerste heett de:rr.ensch 
aanvaard, maar heeft hij ook zijn verantwoordelijkheid in deze gedragen? 

Helaas ! Ondoordachtzaamheid en zelfzucbt zijn dikwijls de oorzaak gEweest 
van wreedheid jegens hulpelooze dieren, waardoor zij vaak veel hebben geleden. 
Zal ik eenige voorbeelden opnoemen? De· verwoesting, aangericht onder onze 
prachtige vogels, om aan een gril der mode te voldoen ! - De Eijbel moest 
zelfs den geduldigen, hard werkenden os in bescherming nemen : ,,Een os zult 
gij niet muilbanden, als hij dorscht" (Deut. 25 : 4). - Wordt nog heden niet 
het moede paard, dat gedurende den dag den kost verdiend heeft voor zijn 
meester, dikwijls beloond met zweepslagen i.'n den avond? Ja, met schaamte 
erkennen wij, <lat ernstiger, wreeder mishandelingen plaats vinden I 

Hoe kan in dit alles verbetering gebracht worden? Het voorbeeld in woord 
en daad van hen, die verantwoordelijkheid en liefde gevoelen voor Gods schep ... 
selen, kan reeds veel bijdragen tot verbetering der bestaande toestanden, maar, 
zullen wij tot het einddoel van ons ,streven komen, clan zal een grooter werk 
gedaan moeten worden. 

De eenige wijze, waarop de aarde vervuld kan worden van de liefde Gods, 
die zich uitstrekt tot alle levende schepselen, is, dat de mensch door de genade 
Gods en de kracht der wedergeboorte door het geloof in Jezus Christus weder
om worde hervormd naar het beeld Gods. Dan eerst zal hij kunnen beantwoorden 
aan het groote vertrouwen dat de Heer in hem stelde, toen Hij de aarde en 
haar bewoners aan zfjn he~rschappij toevertrouwde. · 

Laat ons, als Christenen, deze opdracht als heilig beschouwen en nimmer te 
kort schieten in de verplichtingen, die ze met zich medebrengt ; laat ons anderen 
opwekken, om met wijsheid en in den geest der liefde alle onnoodig lijden of 
wreedheid te vermijden; en toonen, <lat wij onze meerderheid boven de spraak~ 
looze vrienden - de dieren - waardig zijn I . 

Vergeteo wij nimmer, dat Gods liefde en zorg zich uitstrekt tot de genngste 
Zijner schepselen l 
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(cerr:olg t·an~ rag. !). 
Door ' den Vftkccp '\an Stli;c'.kretfI' ht!~

den van samenko111sten en huisl:e2cek zullen 
zij eenige practische ervarirg opcoen. tervdjl zij 
in besloten samenkomsten, bidstonden en i::er
soonlijke gesprekken i;;eestelijk vofd~el ;;:ul en 
ontvang€n voor den grcei van l:un gcd~dio: ~lig 
!even. 

Zoo wordt de Kweekschool veer hen een 
gewijde, heilige plaats. v.2ar zij dear de v.erk1ng 
van Gods Geest zichzelf en c'e diepten van het 
eigen hart beter leeren kennen, rr aar "'aar zij' 
ook meer van God zullen ontvangen, meer van 
Zijn Geest en van Zijn genade; ern plaats. 
waar Hij bun dierbaarder en een grcotere wer
kelijkheid zal warden; v.aar zij gerraekt zullen 
warden tot reine instrui;renten, veer Zi;n die;r;st 
bereid. 

Het was een wijdingsvolle stood, bet oogen
blik. van samenzijn der Bandoengsche Officieren 
Qnder leiding van Kornmandant en Mevrouw 
Palstra, op Woensdagmiddag. v.aarin de Ka
detten werden verwelkomd Hartelijke, liefde
volle woorden v.cerden hun door Mevrouw en 
den I< ommandant toegr sproken, woorden van 
welkom niet alleen, maar ook van bemoedi
ging, en goeden, wijzen raad. 

Plechtig was bet oogenblik. waarin zij den 
Heere werden vcorgesteld, aan Zijn bijzordere 
hoede werden opgedragen en Ziin zegen v.erd 
afpesmeekt over de toewijding dezer jonge )evens. 

Teedere. heilige herinneringen wnden gev.ekt 
bij de aanwezige Officieren. de gedechten "'er
den teruggevoerd naar de plaatsen, ver \an 
bier, waar zij - de meesten reeqs langen ·tijd 
geleden, enkelen nog slechts korte jaren terug 
- den H£er werden gewijd en hun opleiding 
tot bet Officiersschap aan,,.aardden, en ongctwij
feld werd de toewijding van toen en daar. voor 
Gods aangezicht in deze oogenblikken bier te 
te Bandceng vernieuwd. 

Het openbare welkcm van Kadetten tieJ.t 
in ieder land telke!)S "'eer groote belangstelling 
en dlt was bier zeker niet min e'er bet geval. 

Een korte openluchtsamenkcmst op het terrein 
der K week school - en daar strocmden de 
1:-elangstellenden de zaal binnen, die v.eldra te 

· klein bleek voor deze gelegrnheid. 
Welk een vergaderinp ! Europeanen en ln

landers, Chineezen en A rabieren. korlom al le 
nationaliteiten en rassen van Java's bevolking 
waren vertegenwoordigd ! De zaal was 
stampvol, tot in de uiterste hoeken, en velen 
verdrongen zich op voorgalerij voor de openstaan
de deuren en vergenoegden zich den geheelen 
avond met een staanplaatsje ! 

Het was een in alle opzichten,,warm" welkom, 
dat den Kadetten gegeven werd. Harteliik werd 
medegezonpen. - boewel de liederen voor ve)en 
tech ·onbekend geweest moeten zijn, - en aan
dachtig werd geluisterd. 

Oiepe ontroering legde beslag op de verga
dering, toen de Kadetten werden voorgesteld. 
Daar stonden zij - een klein groepje slec bts; 10 
in getal, uitkomsten van bet zendingswerk ! E'en 
drietal hunner, Javanen, - de vrucht van jaren
langen. eenzamen, en toegewiiden arbeid in een 
dessa-post; 1 Cbineesche, 1 Timoreesche, 1 Me
nadoneesche en 4 lno~sche Kadetten. - tezcmen 
verbonden door bet Leger- ideaal I Gods genade 
had ook in hen een machtig werk gedaan. licht 
gebracht. waar duisternis heerschte, en nu was 
ook bun Jeuze ,,gered om te redden" en de eer van 
God en de uitbreiding van zijn l<oninkrijk ook 
bun levensdoel geworckn. Tezaml.'n bezongen zij 
in het Maleisch Gods !of en Zijn trouw. -
W ondere, machtige, teedere liefde Gods! 

Met diepen erost, vol vuur getuigden twee hun
ner van bet werk, dat God in hen had gedaan 
en brachten daardoor een zegen tot de schare. 

Dan was daar bet plechtige oogenblik. waarin 
de Kommandant de vlag overhandigde aan 
Adjudant Hiorrh, wien met Mevrouw Hiorth de 
leiding der Kweekschool werd toevE'rtrouwd, en 
die ook het bevel van het korps, aan de K"' eek
school verbonden. op zich neemt . J:\' og eens werd 
de hooge beteekenis van ooze vlag verklaard -
voor ve!en der aanwezigen een openbaring en 
een prediking op zichzelf. 

Het Evan9elie, de blijde boodschap van ver~ 
lossing en genade, door clen Kommandant met 
klem gebracht, werd met eerbied ontvangen. 
Een kleine jongen gaf bet verlangen om te 
bidden te kennen, en werd <lien avond toe(:.e
voegd aan de kudde van den Goeden Herder. 
Nadat de samenkomst reeds was geeir.digd. 
knielde nag een vrouw neder en bad om ver
geving van zonden. 

Voorzeker een veelbelovend beoin van bet 
verblijf der Kadetten in de nieuwe K '.weeksr hool f 
De Heer scbenke bun Zijn genade en kracht 
en van Zijn goddelijke wijsheid, opdat vele 
zielen door hen gewonnen mopen worden voor 
Zijn eeuwig Koninkrijk ! Hii stoote cok 
meerdere, vele arbeiders uit in Ziin wijn0aard ! 
Zijn de velden wit om te oogsten? - Er zijn 
nag zoovele krachten noodig om te ploepen, 
te zaaien en te eggen, maar als de door God • 
geroepen arbeiders met petrouv. he id bun werk 
verrichten, zal Hij zei<er Zijn or misbaren zegen 
daarover gebieden en dien arbeid vruchten doen 
voortbrengen tot een rijken oogst I 

In de Engelsche ,.Jonge Strijder" (v.ceei< bl ad voor 
de jeugd, uitgegeven door het Leger .des Heils) 
is een serie uitnemend geschreven artikelen van 
de hand van onzen vriend, Ensign Gilliard, 
verschenen over zijn bezcek aan Java. 

De Ensign scbrijft ook een reeks art kelen 
voor de Enpelsche ,,Strijdkreet", getiteld ,,Ccme 
to Java". Ons schoon Insulin de, or; ze beer
lijke I.eger.ar b€id en on:ze Cff•cieren v. orden 
dus wel op den voorgrcnd gebracbt. 



S T R IJ D K R E E T 

DE LAA TSTE SAMENKOMSTEN ,OP /AV A VAN 
KOLONEL EN MEVROUW J. W. BEAUMONT. 

Op weg naar So~rabaja voor hun waarwcl
samenkomsten, brachten Kolonel en Mevrouw 
Beaumont een kort bezoek aan het Kinderhuis te 

DJOKJA. 
De Javaaasc':ie b!woaertjes wenschten den 

Kolonels huo. liefde te to::> ilea, ea ha:id~n daar
om met bereide han:ijes den tuin versierd. En 
welk eea iaJruk maakte deze bij aaakomst. 
Ste! U vo::>r e?a do:ikerea, tropischea avoad 
en eea, door lan.::>ioas verlichtea tuin. Een 
schoonea aanblik b:n:i h!t geheel, maar schoo
ner nog was de ge:i iChte, dat dezen kinderea 
geleerd werd, om schtjnende lichtjes te zijn in 
deze duistere wereld! 

Straks, ver van Java, zullen onze beminde 
Kolonels · zeker teru;ideaken aan dezen tuia en 
nog eens hoorea de wooden van vaarwel, hun 
door de h!ldue kinderstem net1es toegezoagen 
in het Tehuis z.oo\IVel a!s op het station den 
volgeaden morgen. · 

SOERABAJA. 
Zondagsmorgens was de Kolonel reeds vroeg 

op de bru;i; ditmaai met de gevaagenea. Nog 
eens werd hun de tijding gebracht van de liefde 
van Jezus, machtig ea gewillig om te redden. 

Opteuw ziea Wtj o,zea Chef-Secretaris voor 
een groote schare in het Europeesche korps, 
wa:ir de Koloael eea gezegende Heiligingsmee
ting leidde. 

I 

'\A!vrouw Beaum::>:it roem:ie in Gods goedheid 
en op de haar eigen wijze moedigde z1j de kin
deren Gods aaa, om voorwaarts te gaan. 

Met vuur en diepe oatroering droag de Ko
loael er voor de laatste maal op aan, den Heer · 
te volgen en eea voorbeeld te zijn in alle dingen. 

Om 4 uur werd een sameako nst. gehouden 
met de patienten van de lepra-kolonie ,,Sema
roeng". Welk een welkom was den Kolonels 
bier bereid l 

Welk een vreugde, dat zelfs bier op deze 
kolonie dra;:iers va.i het eeuwig licht gevoaden 
wordenl 

Zondagavond ! Geen vredige sabbath-stilte 
heerscht in dit gedeelte der sta i, waar wij in het 
Chiaeesche korps tezamen komen voor de laatste 
samenkomst van dezen da;i. Dezelfde tijding van 
liefde en genade wordt echter ook aan de 
Ch1neezen gebracht. 

De inzeging van 2 soldaten - een Japanner 
en een Menadonees - was een zeer aanmoedi
g ende plechtigheid gedurende dit samenzijn. · 

Een aantal kinderen zongen eeo lied in 4 
verschillende talen I Ook de verpleegsters van 
or:s ziekenhuis gaven hun medewerking, aldus 
bewijzende, dat zij ook buiten de sfeer van hun 
dage\ijkschen arbeid door woord en daad de 
liefde van lezus traehten te prediken. 

Tot onze groote vreugde zochten 3 zielen 
verlossing I 

V66r de openbare samenkomst in de Loge 
den volgenden dag hadden de in Soerabaja 
aanwezige Officieren het voorrecht, Kommandant · 
en Mevrouw Palstra te verwelkomen bij hun · 
terugkeer van Celebes. En .. oos hart was branden
de in on~". toen wij luisterden naar hetgeen onze 
Leiders mededeelden over den arbeid onzer toe
gewijde makkers daar ! Moge De Heer alien, die 
voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk 
arbeiden op dat eiland. overvloediglijk Zijn zegen 
schenken I 

Een uur van rijken, geestelijken zegen was 
de samenkomst in de Loge, waar een groote 

(Vervolg van pag. 2, kol. 4) 
hebben bewezen, dat ook hier in lndie onder de 
jonge menschen een verlangen is naar geestelijk 
levcn. 

De Kommandant sprak zelfs in den loop van 
den dag over Jongeliedendagen in andere plaatsen! 

Toen onze Leiders den morgen van den eersten 
Paaschdag de bovenzaal van het Hoofdkwartier 
binnen kwamen, was deze reeds geheel gevuld. 

Kunt U zich voorstellen, welk een indruk het 
moet maken, deze groote schare jonge menschen 
te hooren zingen, vol en kracht1g - ernstig: 

•• Breck, o, breek mijn zielebanden, 
Naar U · schreit mijn hart steeds weer !" · 
En waar er een schreien was naar een open

baring Gods; er niet alleea verlangende harten 
waren, maar harten, die schreiden naar hun 
Zaligmaker, daar werd gevonden; en de woorden 
werden bewaarheid: ,,Zalig zijn die treuren, 
want zij zullen vertroost worden !" 

Gebed volg:ie, l'Og een lied tezamen gezongeil, 
-en daarna werd niet minder dan 2 uren aaa
.dac:htig geluisterd naar de versc:hillende sprekers, 
•en wanneer de Kommandant ter afwisseling een 
onzer mooie liederen. zoo vol d1epe beteekenis, 
iiet zmgeo, stemden alien harteltjk mede in. 

Mevrouw Palstra en de Kommandaat wisten 
bun jeugdige toehoorders wd te boeien ; __ Me
vrouw met voorbeelden uit het dagelt1ksch 
I de Koumaadant tD!t een voorbedd uit 
even, f h . d I den Bijbel. En de aaadacht blee tot ~t eta e 

Orn 6 uur des namiddags was weer een flmke 

h .. present en in deze sarnenkomst werd 
sc ar"' b · 
voortgezet, wat des morgens eghonnenh was, 

d lfd r ·11·e to::h erastige geest eersc te, en 
eze e v ' 1 B · d' de Oivisie-:Jfficier voor ava, riga 1er 
~~n no;i eeas duideltjk verklaarde, wat be-

a stra, . wat bet beteekent in en voor bet 
keerlng is, Id ho<> jon;ie menschea, gevoe en we. -
~e~e~e~~:gen naar bet kindsc:hap G~:is groei.de. 

En niet zoo:ira was dan ook de mtn_oo:i1gmg 
tot Jezus te komen. ten emde door 

.gegeven, om d h boren te 
Gods Geest veraaderd, vernieuw · .. '!_r d 

f ·oage man_ een mi11tair -ston 
worden, o een l d I Meerderen 

weldra qevolgd door een twee e · 
1 >Op. . h t heel zochten a s knielden neer en in e ge h h 

l aat van dezen dag 9 jonge mens~ en I un 
resu t .. dden zich aan Zijn d1enst. 
Verlosser en WtJ 

schare was vergaderd, on afscheid te nem·en 
van Koloael en Mevrouw Beaumont. 

De Ko:n:nan:taats wudea hartelijk welkom 
geheeten en ieder luisterde met gespannea., aan
dacht naar de wo:>rden, d::ior hen ge>prokea. 

Na een vaarwdlied du zan;Jbrigade, een 
vlag-oefening ·door de !eden der Liefdebond en 
enkele toespraakjes W!<d d!n t<oloaels het 
w-o:>rd gegeven. B!tden spraken m.et daakbaar
heid van de leidiag des Heeren in hun leven. 

D::>:>r wo >rd ea 'lied wad dezen avond Go::ls • naam verheerlijkt 
Nu volgde 

;SBM~RA.NG,: 

waar een vol pro;iramma wachtte. 
~ Boegangaa" was bet eerst aaa de beurt en 

welk eea welkom wachtte onzen Leiders daar ! 
De zoete tonen van het fluit-korps begeleidden, 
onder leiding van Ensign W enas, in schoone 
harmonie het !teflijk gezang der meisjes; en 
voor het laatst brachten Koloael en Mevrouw 
Beaumont hier hun Goddeltjke boodschap van 
hoop en van liefde. 

Een groote schare patienten wachtte de komst 
der bezoekers in het Oo;ilijders-hospitaal. Velen 
konden hen we! niet zien, maar de hartel tjkheid 
der ontvaagst leed er niet onder ! Binoen wei
nige OOJeablikken was een gloedvolle Leger-
meeting in vollea gang. . 

De Officiersbijeenkomst op W oensdag werd 
gevolgd door cen openbare meeting des avonds 
in de Lo;ie. Een.flinke schare was opgekomen; 
woordea van waardeering voor den arbeid van 
den Chef-Sec:retaris werdea gesproken ; vaar
welliederen werden gezongen. Wie zal echter 
ooit. weder kunnen vergeten den indruk. gemaakt 
door de schoone woorden van het liied, door 
de Officieren met groote teederheid gezongen: 

,,Onpeilb'!'e liefde. rijk en vrij. 
Mijn Heiland stierf aan 't kruis voor mij !" 

Bij het zingen dezer diep-gevoelde woorden 
werd al het andere vergeten ;· een rijke, bood
schap werd gebracht tot de schare ! De gedac:h
t~n werden getrokken tot Hem, Die Zichzelf 
vrijwillig gaf voor een verloren, zoadig mensch
dom, opdat de gansche wereld, vrij gemaakt 
zou worden I 

De afscheidswoorden van de Kolonels waren 
ook hier vol bemoediging ~oor de achterblijven
dea en de invloed van al deze samenkom;,ten 
zal blij ven, ook als straks de Kolonels vertrok
ken zullen zijn, want alles wat gedaan werd, 
geschiedde tot verheerlijking Gods. 

Ark. 

De samenkomsten, welke op Zondag 27 Maart 

te BA.NDOENG 
werden gehouden onder leiding vao onze 
Konimandants, vormden mede het laatste dee! 
van den openbaren arbeid van onzen vertrek
kenden Chef-Secretaris en Mevrouw Beaumont. 
De Legerzaal was voor deze bijzondere gele
gen heden · goed gevuld ea van verschillende 
deelen van ons arbeids,veld in Java waren 
Officieren naar Baadoeng gekomen, om aan 
dez;e Jaatste meetings met de Kolonels deel te 
nemen. 

Oischo::>n niet de openbare afscheidssamen
komsten, werd ook reeds in den Heiligingsdienst 
gevoeld, dat toegewij.:ie Heilsstrijders, stonden 
aan den vooravond van hun vertrek. 

Het Jongelieden-Zangkoor zong een toepas
selijk lied, waarna Mevrouw Beaumont ons 
toesprak en gewaagde van de menigvuldige 
zegeningen des Heeren en van Zijn leidende 
hand, opgemerkt en oadervonden in alle stadia 
van haar Offtciersloopb.aan. 

Met onverdeelde aandacht werd geluisterd 
naar bet W oord, ons door den Koloael ge
bracht. Duidelijk werd ons voorgehouden, 
welke · mogelijkheden verborgen zijn in de 
liefde van Christus, de liefde, .,die de kennis 
te boven gaat". 

De avondsamenkomst kenmerkte zich dooreen 
opgewekten en vrijmoedigen geest. 

Mevrouw Kapitein Ramaker, die, zooals reeds 
gemeld werd in een vorig nummer van de 
.. Strijdkreet", op zich genomen heeft, een 
ernstigei zieke naar Nederland te vergezellen, 
nam ook in deze samenkomst afscheid van de 
Bandoeagsche kameraden. 

N adat door het · zangkoor een lied was ge
zongen, werd nog eens door Mevrouw Beau
mont het woord gevoerd. 

II KOLONEL EN MEVROUW BEAUMONT 
z~nden een laatsten groet aan de lezers 

der ,, Strijdkreet't. 

De vele bew:ijzen van toegenegenheid en vriendschap, ons 
in al onze vaarwelsamenkomsten geschonken, hebben ons hart 
diep geroerd. De laa t ste t onen van het ,,God z:ij met U tot 
ons wederzien!" die w:ij te. Prick mochten opvangen, en de 
wapperende Legervlag, w:ijzen op dat grootsche doel, dat onze 
harten vereenigt. 

Moge God zegenende met U 
winning schenken, tot eer 
Nederlandsch Oost-Indie 

2 April 1927. 

zijn en U overw.inning op over
v an Z:ijn naam en tot heil van 

A. en J. W, Beauman~\\ 

EEN DAG BIJ HET· KRUISt 
geleid door 

KO.MM A.ND ANT EN MEVROUW W. PALSTRA. 

Een stille, diepe vrede heerschte op Goeden 
Vrijdag in onze kleiae zaal te Baadoeng, bij 
het begin van de eerste der samenkomsten, die 
dezen dag gehouden zouden wordea. 

Het Kruis heeft voor ie:ieren warea Christen 
een wondere aaatrekkingskracht en toea wtj 
nogmaals luisterdea naar het ou:ie. beteek.enis
volle verhaal van dat Kruis, werden Wtj qe
d won1en, onszelf de vraag te stellen : .. Was· 
het ook voor mij, dat lezus stierf aan het kruts 
op G::>l;iotha ?" 

M~vr:> '.l N K.ournan :iant Palstra sprak over 
het ltj:l"!n van den Heer Jezus, niet alleen aan 
het kruis. maar gedurende het geheele zijn des 
Heeren op aarde ; een lijden ea strijd, die reeds 
aan vingen en ook reeds bes list werden bij het 
begin van Z 'ja o:nwandel!ng op aarde, bij de ver
ZO!kiag in de woestija. En wij moc:hten zeggea, 
- met schaamte en diep berouw, om:iat ook 
onze zonden H!m dat alles deden lijden. - maar 
toc:h ook met vreugde, oadat d1t orrze eenige 
ho::>p is in !even en sterven, en om:lat wij er 
de waarhei:i en de kracht van hebben onder
voadea in onze eigen ziel' 

,,'t Wa<J vo:n· m'j dat Hj da:u· wou lijden., 
Om mj van mjn Z?nienlast te beocijden !" 

A.dju:iaat Uyl!ngs, eakele dagen met verlof 
te Ban:iomg. sprak over de beteekenis van 
het Kruis voor eigen hart en de uitwerking 
ervan in z'jn persoonlijk !even. Nu tracht de 
Adjudant met zijn vrouw h

1
et te planten te 

mid:ien van de uitsluitend Mohammedaansche be
volking der lepra-kolonie ,,Koen:ioer". Reeds 
mochten zij de vreugde smakea, enkele patien~ 
ten tot Jezus te leiden I M::>ge God hun arbeid 
daar blij ven zegenen, opdat mcerderen gewon
nen zullen worden voor Zijn Koninkrijk 1 

Treffend ook waren de woorden, door den 

Komrnandant gesproken. 
Hoe klein en onwaardig gevoelden wij ons 

toen wij nog eens bij dat groote offer werde~ 
bepaald. Zullen wij Hem ooit genoeg kunnen 
daaken en naar waarde kunnen vergelden, hetgeen 
door Hem voor ons werd gewrocht op Golgotha 7 

Om half vier mochten wij wederom vertoe
ven btj het Kruis. N1et veel menschen waren 
tegenwoordig, maar rijke zegeningen waren oos 
dee!. Op een wonderbare w1jze heeft God Zich 
in dit samenztjn aan ons geopenbaard. 

Het kruis, waaraan Gods Zoon Zijn Je;,en 
~~· werd n

1 
ogmaals hoog gehouden en-eere zij 

tJn naam - twee zielen zagen tot Hem op en 
werdea van hua zonden bevrijli. 

·lDe dag spoedt ten einde, maar onvermoeid 
werpea .. ooze Ko:nmandants zich opnieuw In 
den strl)d. 

Ensign Midtbo wordt in de gelegenheid gesteld, 
oas te vertellen, welke beteekenis het Kruis 
heeft __ voor de bewoners van Midden-Celebes. 
En WlJ hooreo het nog eens, hoe er overal. 
waar het ook verheven wordt, een wonderbare 
en wonderdoeade kracht van uitgaat · kracht 
ze!fs om duivelen te weerstaan, naar' ons de 
Ensign metledeelt. 
. Brigadier Palstra voert ons met enkele krach

t1ge woorden in gedac:hten naar Golgotha. Wat 
hooren wij, als wij daar vertoeven? Woorden 
van gerechtigheid, en oordeel maar ook woorden 
van liefde,, en genade en v~rlossing I .,Het is 
volbrac:ht I ja, lezus heeft den vollen prijs voor 
onze redding betaald I Wat zullen wij doen? 
Kun_i:ien wij minder, dan ons .. al" Hem brcngen? 

R11ken zegen .is uitgegaan van deze samen
komsten ea dankbaarheid vervult ons hart. omdat 
wij nog eens bij vernieuwing een blik moc:hten 
slaan op bet Kruis van onzen Zaligmaker I 

i ME 

Hoe was bet den Kolonel ook nu weer aan 
te zien, dat, - ofschoon hij gedurende zijn verblijf 
hier zijn dagelijksch werk vond achter de scher
men administratieven arbeid verrichtende, - zijn 
hart' brandende was van die liefde, waardoor 
mannen en v.rouwen worden gedreven om het 
verlorene te zoeken. God zegene Kolonel en 
Mevrouw Beaumont I D. Ramaker. 

De openbare vaarwelsamenkomst had op 
M aandag 28 Maart plaats. . 

Nadat Kommandeur Meyer was voorgegaan in 
gebed, las onze Kommandant den l 16den Psalm 
voor en nam daarna het woord, om de aanwezi11en, 
- waaronder wii o. a.- opmerkten den Assistent
Resident, den Weledelgestrengen Heer E. L. J. 
Tydeman ; den Burgemeester van Bandoeng, den 
Hoogedelachtbaren Heer B. Coops ; Professor 
Neeb en verschillende vertegenwoordigers van 
Zending, Kerk en Evangelisatie, - welk0m te hee
ten. De Kommandant herdacht den volhardenden 
en voortreffelijken arbeid van den Kolonel en 
haalde de woorden van den Kolonel aan, die 
na een Joopbaan van 37 , jaren als Heilsofficier, 
in de besloten Officierssamenkomst dien dag 
had verklaard: ,,lndien ik weer te kiezen had, na 
al de ervaringen, die 1k heb opgedaan, zou mijn 
·keuze zijn : God en het Leger des Heils zullen 
gebeel mijn !even en al mijn krachten he_bben !" 

Namens den Resident van Midden-Pnangan, 
sprak de Ass. Resident woorden van dank 
en waardeering voo.r den arbeid, ook door den 
Kolonel voor het volk gedaan. 

De Burgemeester sprak van de opgewektheid 
en de geloofskracht in het Leger des He1ls, 
die den weemoed van het vaarwel doen vergeten. 
Telkens weer treft Z. H. E. A . die overtuigings
kracht, ·die door ieder wordt benijd en op prijs ge
steld. Soreker wenschte, dat de Kolonels in hun 
verdere · loopbaan met dczelfde opgewektheid, 
onder Gods zegen voort zullen arbeiden. 

Kommandeur Hallman en Majoor Thomson 
spraken namens de Officieren en verpleegden 
onzer inrichtingen en tehuizen, het Amboneesche 
zangkoor der Protestantsche Kerk zong een lied, 
en nu werd het woord gegeven aan Mevrouw 
Kolonel Beaumont. Mevrouw zeide, blij te zijn, 
haar dank te mogen uiten \Toor al de blijken van 
waardeering. Zij neemt aangename herinner!ngen 
mede en zal belang blijven stellen in en btdden 
voor het werk in dezen archipcl. 

Samenkomsteo als deze zijn geen gemakkelijke 
er~aring voor mij", sprak daarna de Kolonel, 

al heb ik reeds vele welkomst- en vaarwel
~amenkomsten meegemaakt, het blijft moeilijk. 
Maar men moet de orders op vol gen", de Kolonel 
salueert de vlag en gaat dan v6ort: ,,Gods weg 
is de goede". . 

Verder sprak de Kolonel met dankbaarhe1d 
over de vrien:lelijkheid der autoriteiten, die het 
Leger des Hells eigenlijk bijna als een d.~el van 
hun arbeid beschouwen. en eindigde z11n. toe~ 
spraak met de woorden i ,,God is met ons, 1;14 
zal overwinnen. Wij gaaa weg, maar er bit]~~ 
een schakel. die ons verbindt : .. de lief~e Gods. 

s. 

WELTEVREDE.N'. 

Niettegenstaande juist voor den aanva°:g der 
0 enbare samenkomst een hevige plasregen v1eJ, 
c~nstateerden wij met vreugde, dat toch 

groot aantal makkers en vnenden opgeko
::n was, om den Kolonel en zijn lieve vrouw 
een Jaatst ,, Vaart we! I" toe te roepen. 

ln korte waardeerende woorden geKwaagd~ 
e Kom:nandant van den, door den olone 

~;nz toon gespreiden ijver, om het Koninkrijk ?ods 
. d landen te bevestigen en Ult te bre1den. 
JO eze ,, k de Kom-Mevrouw Beaumont , zoo spra " 
" nt was steeds een .. stille in den lande 
~ ... nda ' d''. p de haar eigen, lieflijke wijze 
geweest, ie o 1··k . I d 

bi"zonder grooten, persoon IJ. en mv oe 
een . 1 e oefenen op al degenen, die het voor
wist ui~t dd met haar in contact te komen". 
recht a en, het d~n Kommandant een vreug-

Tevens was B . d' W d .. oude strijdmakker, nga ier ol-
de, d~e zthti jaren geleden zoowel in Holland 
ters, . Zuid-Afrika gekend had, tegenwoordig 
als in .. memoreerde, hoe de Bngadier bier 
was. HiJ 1 ·aren de verantwoordeliike po
gedurendeF ve ecf eele Secretaresse heeft bekleed, 
sitie van {aanLeider van het Leger des Hei!s 
en sprak al s h-lndie zijn dank uit voor bet 
· Neder ansc h M d I d 
JO k door haar verric t. oge e a goe e 
goede wer ' ervloedigliik zegenen, en in staat 
Gevcr haar ov el te do.en voor de uitbreiding 
stellen. noKg v~ k .. k I 

Gods onm rt] Off' · f van k n verschlllende ic1eren, a -
Toespra de:or v~eerlijke liederen van het kin

gew1sseld . j koor voigden elkander op, waarna 
der- en mets es Mevrouw en Kolonel Beau-
achtere~~;o~~~;d werd gegeven, om ons voor 
mont . het o enbaar toe te spreken. 
het laatst In P ote waardeering over 

Beiden sp;akef tm~og:o hun geschonken had. 
al het goe e, a h t hun een har
Bij hun komst op Java w~\ t ~omeot hadden 
telijk welkom en tot op 1 wen dan 
zij zich niet anders kuonen bescho~ . . 
I d d Ned -lndische Leger des He1ls-fam1he. e en van e Oat 's 

Het door de vergadering gezongen: " 
Heaen zegen op u daal I" vertolkte de gevoelens 
van aller hart en vormde een waardig slot voor 
deze. de laatste openbare samenkomst in dit 
Territorie van Kolonel en Mevrouw Beaumont. 

Den volgenden morgen vergaderden de Offi
cieren in een besloten bijeenkomst. In dit samen
zijn werd aan Kommandeur Schipper het eere
teeken voor 25-jar\gen getrouwen dienst als 
Officier van het Leger des Heils uitgereikt. Nadat 
nog een kort woord door de scheidende Kolonels 
en andere Officieren was gesproken. spoedde 
zich het gezelschap naar Tandjong Priok. 

Nog een laatste handdruk, Jangzaam beweegt 
zich het statige zeekasteel van de kade. 

Kolonels, God zegene U I Vaart wel ! 
Tot wederziens I .,Madjoe". 
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