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WAT ZULT GIJ OGEN .MET JEZUS? Hij trachtte zichzelf te 
veron tschuldigen. 

DOOR DEN STICHTER. Dit was echter nog maar de helft I 
van Pilatus' overtreding. Niet alleen 
verwierp hij Christus om g-~noemde 
zelfzuchtige overwegingen, maar hij 
trachtte zichzelf nog te verontschuldigen 
door de verantwoordelijkheid er voor 
op iemand anders te werpen. 

ilatus stond op van zijn 
troon en, den Heiland bij 
de hand nemend, leidde 
hij Hem voor bet volk en 
stelde de vraag ; ,. Wat 

ul ik clan doen met Jezus ?" 
Welnu, evenals Pilatus toen, bij die 

zoo gewichtige gelegenheid onzen Heer 
voor het volk leidde, zoo breng ik 
dienzelfden gezegenden Heiland in den 
veest voor u en stel u dezelf de vraag : 
.. Wat zult gij doen met Jezus ?" 

Let er vooral op. dat de vraag niet 
is: ,. Wat zal ik doen ?" Dit is een 
vraag, die al reeds langen tijd geleden 
is beslist. Zeven en zestig jaar gele
den legde ik mijn !even neer aan Zijn 
voeten en nam Hem aan voor mijn 
eigen hart. Daarvan heb ik nimmer 
$pijt gehad. lk zal er ook nooit spijt 
van hebben. W ondere zaken zijn er 
bet gevolg van aeweest. 

.. Bd is niet de vraag : ,, Wat zal 
/..r / / ik doen met Jezus ?" maar: .. Wat zult 

gij nu met Hem doen ?" Kan ik u 
helpen, om in deze een goed besluit 
te nemen? 

Ge zult iets met Hem moeten doen. 
Neutraliteit is onmogelijk. De gele
genheid tot iets goeds legt tegelijker
tijd de verplichting op, dat goede te 
doen. Er is in dit opzicht geen mid
denweg te bewandelen. Ge meet zijn 
of v66r Christus, of tegen Hem. Ge 
moet Hem toelaten in uw hart. of 
Hem verwerpen, hetgeen uw onder
.gang zal zijn. 

~ [Gevolgen vanj uw handelwijze.:11 

~De manier, waarop Gij Jezus zult 
behandelen, zal ook de houding bepa
len van uw hemelschen Vader tot u. 
Bedenk bij het nemen van uw besluit 
in betrekking tot deze vraag, wat dit 
voor u beteekent. Denk er aan, dat 

• , . • ~---... .... :no~ wee - uou. rern-
he1d,, kracht, geluk in dit leven, vrede 
in .. t stervensuur en vreugde voor 
altt1d. Van de wijze, waarop gij Hem 
behandelt, hangt uw bestemming voor 
·de eeuwigheid af - hemel of hel I 

U w besluit in deze zal beslissen 

over het wel · of wee van men
schen, die om u been leven, of na u 
zullen leven. Dit is een zeer ernstige 
zaak. 

Veronderstel. dat de Hoogepriester 
en de Joodsche schare Jezus Christus 
hadden aangenomen en gekroond als 
Koning van hun hart. Wie kan be
vroeden, welk een enorm verschil dat 
besluit zou he bben beteekend voor onze 
wereld? Niemand leeft uitsluitend zich
zelf. Niemand is in staat, de gevol
gen van zijn gedrag te bepalen. 

0 Met deze ernstige waarheden voor 
oogen wil ik u vragen: Wat zult 
gij doen met den gezegenden Heiland 
e~ - wat zult gij nu met Hem doen ? 

Er .zijn verschill~nde gedragslijnen, 
die ge in deze kunt volgen . . 

Wat zult ge doen met Hem? Niet 
- wat hebt ge gedaan? Wat zijt ge 
van plan te doen - in de toekomst, 
als ge gaat sterven -? Ik stel Hem 
voor u, en vraag nu een antwoord 
voor het heden. Wat zult ge doen ? 
Zal ik u een paar wegen aanwijzen, 
·die gij kunt inslaan ? 

Ge kunt Zijn Goddelijke zending 
loochenen. Ge kunt zeggenT dat Hij 
een bedrieger was. In die dagen Wa
ren er velen, die dat deden, en ook 
in onze dagen zijn er meer dan ge
noeg. die datzelf de doen. Sommigen 
gingen zelfs zoo ver, dat zij zeiden, 
dat Hij den duivel had. Wat hebt gij 
daarop te zeggen 1 

Neen, dat lijkt u niet geschikt. Wei, 
ge kunt ook ontkennen. dat ge een 
Heiland noodig hebt. Ge kunt ook 
zeggen: .. lk heh geen ziel, er bestaat 
geen hiernamaals". ge zoudt ook kun
nen voorgeven, dat ge nooit gezon
digd hebt en zeggen : .. Er zal voor 
mij geen oordeel zijo: ik heh geen 
Heiland noodig". Dat zeiden ook de 
.... , ... .u .... ·.r.:J'"o-01cn<5g' -~eri andef~ weg ( 

Ge]{kunt: Hem-~'.openlijk v~r~erpei 
Of het geed is of verkeerd, ge kuJ• 

T
eenvoudig zeggen: .. Ik wil Hem niet' 

oen . Hij op aarde was, kozen zei•t 
velen dezen weg. In plaats van He~~ 

voor hun eigen hart aan te nemen, 
zonden zij Hem heen naar bet ruwe 
bout. Zie hun bloeddorstige oogen 
eens. Luister naar hun razend ge
schreeuw. Zie hen, terwijl ze Hem 
bespotten, het heilige gelaat bespuwen, 
en Hem . een spotkleed aandoen en 
den vloek des hemels over Hem af
roepel_l. Zij verkozen Bar-abbas. Dat 

. zeiden zij openlijk.: 

Ge kunt eok deen, alsof ge Hem 
aanneemt, uzelf noemen naar Zijn 
heiligen naam, terwijl uw hart verre 
van Hem is. C;..; ~ C:::-: 

Dezulken waren er ook in den tijd, 
toen Hij op aarde rond ging. ,. Wat 
noemt gij Mij Heere, en doet niet 
hetgeen Ik zeg ?" 

Wat den kt ge van zoo' n ledigen, 
krachteloozen, wereldschen vormen
dienaar? Is dat uw man ? 

Ge zegt: ,,Neen. lndien ik ooit 
iets te doen wil hebben met gods
dienst, · clan wil ik ook het ware heb
ben. Ik wil geen huichelaar zijn". 

Er is ook nog een andere gedrags
lijn mogelijk. Ge kunt de geheele zaak · 
met onverschilligheid behandelen. In 
die dagen was er in J eruzalem oek 
een aantal, dat zich van de heele zaak 
niets aantrok, er geen notitie van nam. 
De winkels waren alle geopend. De 
koopers en verkoopers waren allen 
druk in de weer. Men trouwde: feest
maaltijden, partijen, spelen, vermakelijk
heden waren in vollen gang. terwijl 
Gods Zoon aan het kruis bing. Het 
velk was onverschilli~. Het kon hun 
niet- schelen. 

Ge kunt eek gaan schipperen. Ge 
kunt stil staan en een lafhartige rol 
spelen, juist zooals Pilatus dat deed. 
Wat denkt ge daarvan 1 .. 

Zie eens naar Pilatus ! H11 was 
• i>r Chr.i.c:.t.J.1.5l - .Pn wP~J~crtP Hem te 

-~vniaen, als hij dat kon doen zonder 

Is er iemand, die dat spoor volgt; 
die cok Christus verwerpt, maar de 
schuld daarvoor op iemand anders 
tracht te deen neerkemen? 

En dan is er nog een ander, wiens 
voorbeeld ge zoudt kunnen volgen. Wat 
zoudt ge er van zeggen, om een Judas 
te zijn? Wilt ge uw Heer verraden en 
verkoopen. zooals Judas gedaan heeft1 

0, afvallige I Eens waart ge een 
soldaat van bet Kruis. Ja. ge hadt God l 
lief, preest Hem, ge beweerdet, bereid 
te zijn, om voor Hem te sterven, en 
toen. . . . . toen hebt ge Hem ver .. 

la ten. \ Waarvoer hebt ge uw Heer verlaten? 
Hoeveel hebt ge voor die overtreding 
ontvangen? Judas kreeg dertig zilver .. 
lingen. . 

Hoeveel van dat loon hebt ge tot l 
op heden nog in uw bezit? Wat was 
het? Een winkel 1 Een vrouw? Een 
echtgenoot? Een pesitie? Mcoie klee- ' 
ren? Een voetbal? Zooveel per jaat? 1 
Heeft bet u bevredigd? Met Judas was ) 
dit niet het geval. Het bracht hem bier · l 
op aarde alleen minachting en wan hoop. 
Het zal ook u niet kunnen bevredi:.. 
gen, niet voor den tijd en niet voor de l 

eeuwigheid. li 
Nog I een andere weg mo~elijk. 

Er is nog een andere weg. <lien ge 
kunt gaan. en dien beved ik u met 
heel mijn hart aan. Vele jaren heeft 
die voor u open gestaan. Menigmaai 
is uw aandacht er op gevestigd. Het 
zou nu wel eens uw laats~e kans kun
nen zijn, om <lien weg in te slaan. 

Kni1d ~~!'. :!~rr . . ~~: . 3~~1~r~~m1k ~ 
neem dezen gezegenden Jezus aan als 
uw Heiland en onderwerp u aan Zijn 
gezag. Wasch elke smet weg in Zijn 
bloed, kroon Hem als Koning van uw 
hart en strijd voor Hem, al de dagen. 
die u nog resten. Oat is bet, wat ik 
zou doen, als ik in uw plaats was. Dat 

i~Mffi~Grn~t @~~~~~~~I 

de gunst van al die fatsoenlijke men
schen te verliezen, en zonder er door 
in moeite te geraken met Caesar, waar
door hij zijn · plaats wel eens zou 
kunnen verliezen : maar liever clan deze 
risico op zkh te nemen, stood hij toe, 
dat onze gezegende Heer een wreeden 
dood onderging. 

is bet, wat ik gedaan heb, meer dan 
zestig jaar geleden. 

ONZE LEIDERS OP HET KRIJGSPAD 
IN SUMATRA. 

et is ruim negentig jaar 
geleden, dat een oude 
Schetsche dominee zich 
n_~ar de kerk begaf. Op 

. z11n weg ontmoette hij een 
der ouder110gen van zijn parochie, die 
er 5?mber en gedrukt uit zag. en zijn 
dominee met de volgende woorden 
aansprak: .. Dominee, geeft U er zich 
wel ~ekenschap van, dat er gedurende 
een Jaar maar een nieuw lid aan onze 
Kerk is to~gevoe.\Jd ? En dat was nog 
maar een 1ongen . 

Geleund op zijn wandelstok luisterde 
de grijsaard in stilte, de oogen vochtig 
door tranen .•• Het bedreeft mij zeer", 
antwoordde hij, ,,maar God weet, dat 
ik getracht heb, mijn plicht te vervul
ien: wat de uitslag betreft, stel ik mij 
in Zijn handen". 

,, Heel geed", hernam de ouderling, 
maar er staat geschreven: .. Aan hun 
vruchten zult gij ze kennen". Een 
enkel nieuw lid, en daarbij nog maar 
een jongeo, dat is een vrucht, die in 
het geheel niet getuigt van een getrouw 
volbracht herdersambt. Trouwens, ik 
was niet van plan, hard te zijn. maar 
mijn geweten drong me, dit te zeggen." 

Dien dag beklom de dienaar van 
Christus den preekstoel met een be
%waard hart. Na de sluiting van den , 
dienst wa::htte hij in de oude kerk, tot de f 
yemeente was heengegaan. Hij voelde 

j 
I 

I f~ 
er h_:heefte aan. in het Godshuis allee · 
te z11n. Vermoeid van de lange jarei 
zwaren arbeid, verlangde hii naar ru·~n 
en hief zijn beklemd part op' tot He~tn 
Die alle dingen weet. De dominetst 
meende. alleen in den tempel te zijnC1 ' 

een jongen had echter de uiting va1'.e 
s~art van den grijsaard met ontroerinv ; 
b1rnewoond. Hij naderde hem, en raaktv n 
voorzichtig zijn arm aan. 

1 
9 

.. Y:J at wil je, Robert?" vroeg d~e 
dommee. 

.. Denkt U, dat ik, als ik hard werfJle 
dominee zou kunnen warden?" ld 

.. Je denkt er over, deminee te wopt~• 
d 7" . d en . riep e grijsaard verwonderd 
en ontroerd uit. f• 

.. · ·of zendeling", zei de knaap. d 
Toen heerschte er een plechtige stilttvci! 

De oogen van den predikant vulde t · h lS .. z1c met tranen. -· 
.. Je woerden zijn mij balsem voor hE. n 

hart, Robert", zeide hij ... Ik zie er d 9.
1 trouw van den Almachtige in. Gon.k• 

z:gene je, mijn jongen; je zult zeker zij1-bid 
d1enstknecht worden". oe1 

n 
Heel veel jaren na dien keerde zerJo 

deling Robert Moffat terug uit Afrik1 9 
Een heele streek was door hem voc1kc1

• 

Christus gewonnen. Hij was het midd1 a a. 
dd . h d · ~r tot re 109 van on erden zielen. H1_ "'l 

was het loon van den dominee. · ~ 
Maar een jongen ...... J ~e&.t 

Het bezoek van de Kommandants aan Japansche snaar-lnstrumenten. 
Het Kinderhuis te Medan De Zondagavond voerde weer terug Daar het 

viel juist in de vacantie der kinderen. Daardoor Kinderhuis, 
misten vele kleinen het voorrecht hen te ont· wa~r nog een"samenko,.,,st met de ktnderen op 
moeten. Zij. die ,,thuis" gebleven waren, waar- het programma stond. Ook enkele genoodlgden 
deerden het echt~r te meer. Hartelijk en welge- waren hlerbij tegenv. 001 dig rn rret groote- ean• 
meend zongen ZlJ hun welkomstliedje en de twee dacht werd gelulsterd naar bergeen de Kom0 

kleinste waren er recht trotsch op, dat zij den mandant en Mevrouw vertelden. 
Kommandants bloemen en het het versje mochten Nog een nuttig en gezegend uur In ~t'slcten 
overhandigen! !<ring met al de Offtcierm ter Sumatra s W1n;t• 

De samenkomst voor de Chinet>zen op Woens- kust en dan behoon;le het bezoek yan onze 
dagavond in de Metho:listen Kerk, welke hiertoe Leiders tot bet verleden. 
met groote welwillendheid was afgestaan, werd Ook op 
opgeluisterd door striikmuziek der Officieren KO EN DOER 
De toespraak van den Kommandant werd In het was onzen Leiders ecn hartelijk \\elkom bereid. 
Chineesch vertaald, hetgeen de belangstellin\l t 
nog verhoogde, en i zielen zochten dien avond De spontane begroeting en het wuiven me 
verlosslng. groen bij aankomst, de serenade a Giorno des 

In de samenkomst voor Europeanen den vol· avonds -- de patienten def1kerden voor onze 
genden avond in dezelfde kerk, waren ook Majoor K ommandants met opgrstoken boomtakken, nog 
en Mevrouw Scheffer tegenwoordig. Mt>viouw met de bladeren, waaraan lampions gehanpen. 
Palstra ontroerde velen door het verhaal barer hetgeen een schltLerend 11ezicht op leverde l -
ervaringen In Korea. het toonde alles zoo echt. hoezeer dit bezQl'k 

Vrijdagsmor1Jens spraken onze leiders een iOO- door de patienten op prijs werd glSte!d. 
tal der oudste leerlingen der Methodisten·jor.,• Geeitdrift en aandachtlge belangstelllng 

h 1 H H heerschten In de samenkomst op Zondagmorgen. 
g~nssc oo to~. et oofd der school zegde Treffend was ook de kleine meeting met de 
htervoor barteh1k dank, waarn a al le leerlingen hen 
tezamen staande toe zongen, Heilssoldaten der kolonie-, - een kleln, maar 

De reis ging nu verder · naar dapper groepje I 
De kru1zen op het kerkhof der Christenen, 

Poelau Si Tjanang. waarheen de Kommandan1s ook geleld werden. 
waar de Kommandants reeds dadelijk bij aan· spreken van hen, die .,Huiswaarts" gingen na 
komst en later in een samenkomst harte\ijk zwaren strijd. 
verwelkomd werden door de patienten voor '\Ille C'ok werd nog een biiee-nkomst gehciuden In 
dit hezoek rechte feestdagen werden ! ' de Protestantsche kerk te Pa'eml-ar11 Een ult• 

Den dag na aankomst op de kolonie werd gelezen, aandachtiy publiek ~t>root bier van de 
door groot en klein met zeer veel animo deelge- rijke ervaringen onzer Leider s op geestelijk 
nomen aan de volksspelen.. Wat werd er ger.oten I zoowel a!s op maatschappelijk gebied. 

Op Zondagmorgen werden in een groote, Een onverwachte zakenreis naar de Boven• 
lndrukwekkende bijeenkomst 15 Soldaten en landen verkortte dlt bezoek een cag. 
2 Jonge. Soldaten inlJezegend. Moge de Heer Wei mag een eeresaluut gebracht worden aan 
deze stri1d:rs trouw houden tot het etnde 1 de Kommandan1s, In bet bijzonder aan Mevrouw 

. De muz1kale samenkomst des middags mocht \ Palstra, voor de prestatie, in twee daqen rulm 
zich: ondanks den re;ien, in zeer groote be!ang- I 600 K.M. af te le;rnen in een volpepakte auto, 
stel~ing verheu1Jen. Verscheidene nummers van gevolgd door een Jange treinreis den volgendeo 
patten ten zoowel als van OfFJcieren wisselden dao; zoo warm! en zoo .ver ! en zoo stoffigl 
e.lka~r af en vooral moet genoemd worden het Een dankba•e herlnnering is te Koendoer 
hefh1k gezang der kleinen met begeleiding van levendig aan dit zoo heerlljke bezoek. U. 
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HET CONGRES 19;27. 
BANDOENG; 22- 26 OCTOBER. 

KCMMANDA~T 
GELEio:~ccoR PALS'fRA. 

MEVF.OUW W. en 

~d ,. ~ Want en ~van dezen~ a., •. 
zestigtal jongens en g . . kracht of dcor grn:eld: gevolgd door eeTn b ·svoorluroi;ee~cbe 'tls met deer . dt nurgeveld:, 

meisjes van bet E. u1 d'e vi.educm gE· Dat sa1a11s rr.acht uez ll ,,, ~-.1.,l/} 
kinderen te Banddcer gv. ort1egen~ oordi~ers 't ls doer Vw geest a een. d 

d oor • - . · bet eerste lie volgd wer en beheer van bet Leger vi.e1d (l'let volle over1u1gd1erzge Geest, waar• van de, onder hdet Leprozeriten op lava E bet was h t 
des Heils staan e, gezongen. n d voor het eigen ar • 

om get:eden we1 d k. deren nader tot 

~I·---; 
en Sumatra. t de dearop volgende gro_ep opdat wij als Go s enmbruikbare, nultige Wat genoo . Daarin liepen eenite hten komen M t e
en belangste_llrn.glde zend1'ngsposten van Hem moc de hand des ees er 

d lnsuua:enten in d H~m tot het werk k Officieren. 1e m k am Zi"JD· Zij had· b ··in en oor • " ar oo , 
..J C lebes wer za b kl moc ten z1 • k" d n v;ordtn,-ma 

Mido<n- ' k in d< typ~< •· ••- b<kw"m o<m" t wu ; midd<n wud< n<d"-
den Zich gesto en digde dracht der opdat die Cecst in on bet hart van allen, Oost en West. Zij komen van z id en 1" oord: Zij komen van u boom"bou """" k dc.n "" k 

"•'• vao K 1 ·· • dal•n <n Zijn w« . ko~•n ond" d< kl= <o Toradja's en aje ier 'i t door groei:en verte- die dt:zen dag zc_ucen 

De gebeEle ver£a den en hier ontvan£en. d de ;egenbed 
zingt hen daKi:a n:~:~:n~ Palsua "'.·e 

Mevrouw om t schare opnie (Congreslied}. 
D< "~t w"d "'h~t ),ugdw.,k, d< Ko,..- v.n h<t Evang•h<. b«lrn wuC.n opgmo-

genwoordigerd' Knd<tton, di< ind< K w«h[."ool Kmhtio<, <>n•tl« o< tdigh<id '"~'"van 
kad<tt<n. rn '. 

8 

Offi<i" van h<t '9" d<n d<d<n o"' d.t«••woo W3'<n" ook voot 
I' k w<lkom- in opl<iding '11n voot Ht,;,, .op W kn on"d.:'~,·~~t Biitdwootd, dat 

&a ba<t• ,, d c ffi<><un- d., H<i1'. . dat in d• ""'' two• dmn d•g; len medme a-kten "'ij ODS op vcor de te nfdeelte van e d V ··dag- Verir.elden WiJ nog'.f . De zor de ls een was voorge ezen, ~" 
Het Ov

ergroo "con res arri·veer e llJ d pschr1 ten · " b d ~ 
g dceken met e 0 

. ,, Gered,li£ ei ver· · d«ln<m<n ••• on< . nit W<lt<vttdrn •• 1 k d nat"n '" » Hdlloi•g..U•n" 
d m<t do tmn•n b" d< ontvang" op "ha,dv' 'k,, ud<n m«g.v<ud. f mtto<w<n voo• d< s~:;abaja. Reeds dahd•~':\,:~ud gov~l'.'• di< hcogt na vol w • , kt vol Gclco <n 

aandacbt . der gro~ ~ding 'I.an het reeds 
boeien door na~r aand:1elte op kncb1ig 
voor£elezu;i_ B1ibelg~are uit den schat va 
tuigende w11ze de sc s reken tn te v..ij 
rijke ervarirg dt~e t~ .. Wien kracht is te 
den sterken RE er, lJ ··nning 1 
voor een !even van overw1 

h t """°" d«d "' d daatin atb"d"'' De Groote p,..t<lijk~ Op<a .. g•- ~~:,,:',d; dag<n, b If t'•n '' ••oo" 
h:t Leger des HkellsD~n Ba:do.,g'<f.< ma>km, D<mon•t<Dt« • R "'"" vu1'< '" h lt <'~, .a[:' ', '" n 'an b" 

bonderden belangstellenden 
Enkele kk · door de tonen 

Cffici«<n K mmandant<n b t omm•nlii "'9' • d ml vao ., n • d>t •cN '" aanv 

ken

mer t. Mev1ouw k · n v-n een (J s Cerce~<n • arg 
onder aanvoeringvan i° erden opmce~tha1te• Toen, door ehe bi"ieeIJkcrrst we1d,,irchcp;. Cor:gres-rruz1fkl0Jf.,J v;i'de liH'ercnsi:etlce, 
Palstra. heettenlkde gedBi~::nder vriendeli1k \\d., H<d, dm gtoot>< 't a., c .. o .. tn '""''" ... >amtnk<n" •.nk• .. ·~.~ '"""nm. • ••. 

getwiifeld aangelrod e~eurige verschijni 
murickkorps en e c· l«a" _ vorm 
,,Zangvobehj~:n ~:i~g 0~0h~t ,,spreek~es 

lijk• wij" w• om. d• dam" •• h«"•• " h.vatJ• d• •o<><lu " dd<n biJ ht b,.un ' •t.h"'• <D mhu<n 
bet, dat zoovelen van den d~elnemers aan h~t den belangstelleffndd. g<b<d. uitguprnk<n ;~''. "h"f'" "' ''"' •;• b.~~wop b<t boo<"'• b<J 
«lut<nd• dm. da.g<n tlt<n<n, m<d< •••~•"• Na «n t« " , Par.tta, nam « g< md• dad<liik d< 9• •< 

, rroten, repe k was opgesteld ·v dat in bet ieterspa1 . 

~ongres gastvnjhe1d ved \\erden over en weer Mevrouw l<on;.manedtallwoord. De Kolcne}. '·err~ CC"cdeli k'" root voorrccht, cat Zijn 

De Openluchtmeet111g. 

H I

. ke woor en · • Id door S ta11s h hiJ \e een g E i:; w-. att< •J ndd<Ukk<o g•w'"' . m"'' "" d Officimn. t0<n H<t w" on< B mm•n '" ' · 

_, d 1 "ding van onz Weldra is OLLer e e1 . 

9''Ptok<n, "'"•' ha . d• l•aU>< j3'<n nt<t tolkt< d< '"~"'ii:. ;:., blij •• dank btat w ~;,';t H,. ••'• l tt h>tw • '(:,

0

, :' '~"·' w, ot di t ~ '"" · 
d . h .. nb~ar -..an geen '-!er 

mancants, lei ~Cd 1) I' copenlt>chtmeetirg i 

makkm, di< •l~:';.'d,~~ lnd<tdaad, di< :"b:~ klaa10., dat "' • •••g<btohn. D>t dm g ., "''""~ 
mm ootmo<t t n mnt< n•d• 'o - dat h<t Cono«• w~' van d• O! ficim o. :::IOKX::O::X:::O:.::O:: ~ 

g OE \.0 oe · 
"et en. een . der hartelijk de el r;ee 
gang. waaraan ie dcor de:ze groote 
wcrdt er ~kezorgen eelt petuigeni1tsen 
bet muziek o1ps lspD ' Wille Koru 

scheppen ".an,,een ac.X:XXX:XX)i::XX . z·· e Excellentie en gres-stemrnmg . . ., samenkomst. I\ h n ttn 
ontm~ting wukti,•~«aad"bapp•li1k• .Con uit hd ha<t•lijk app ""' . X:::O:.XXX:::O:.XXXX.X - .' d -~, 

Begroeting11~ asbelegd met betdoel,~. Boodsc ap va ';} G al . 

Koloi:e r. ' J ~epeven -d b·uidegom in oos miden, 
Hal'man. e . H·1 ersom van Wei 

De eerste bi_jeed=o~~eg;nbeid te stellen, voor . Gouverneur enera . . . 
Palstra, Breeder idg van de vreug 

ken den om st an er s d ft 
spre . . de d1enst '-Ian Co gee 
zeker hnd, die ken met ge 

tit Offid«~ m . g ' kmi• m<t •ll<••• " H ifs Bandoeng. 
Z

oover dat nooddtg w~ :den nog eensvan hart . W P'-'lstra Leger des . e7 .. • .oen_z•am, 
f 

"ot nu e VTle,., O~den J nt • U J di U1~n Sta/, 1n f du1 Sier . 
matkehna,rto teme~;elde~b,~ d--;t:.1~~e~"J:e ~~-. " 1'er· gelege':ilzeid"';~~ het jaarliy·'if;ch'"

1 
Terr1ft~1;;~"~Yc "" ong'" re"·s- . dcet 

b Hem te zoe , 
ren en aKnd de Zanqvogeltjes 
hart. De a ebtt~n. c!e ~'an Bandoeng 
~elieden-Zang 11£8 

bun liederen. I 
to d L d U ~· En als dan de Kommandant bet w:ord nermr. 
ouden tijd"veel jaar geleden, dit . . e an voogd en het congres fc<<cen:chen, dat de onve,mce;de .. · en aa~. de hand van een Bijbelteksr met klcm ~n · zulk een heerlijke ~· door de f?egeer;ng zoo hocgeli;k P<waa,de ue,kzeamheid •·an he; hon •. ,,,.op d• «chtvaMdigh•id, ~ •• , ook op 

die de Kornmandant • Leger des Heils .. op maat.schappelyk {}f bied l ij t:ocrtdurinn vruc.ht- ~e liefde ~ods voor de menschen, geopt'nl:-aard 
- ···~·~- -~ J .. di-agend mone zyn I u ~ tn de zend1ng van Ziin zoon, opdat nfrmand ver-gaard, nog eens elkaar v• epde h11 er den ~ • fo'<n '•l o•an; h<n wtj" op bu Lam God,, Dat 

nog W<L ... .'' ,00 •• 'OO iat ged~•<nd• dit • (w.g.) De Algemeene Secretaris, . . d, '"""• °'' W<t<ld W<O<ttmt, - dao ,.,,;;,. 
en dat was 11ebt'urd, c ~~;_{ti zou gd<- Erdbrink J· de aandacht en heiangHelling het hocgtrrunt l 
%eg• W3' lrevecht<n I _.,.,woo, '- V .. ' z,,., - ook d'"• middap mccht;'"•<daaa Io «• k O<t< '°''Ptaa k. · •a reo. Ill:: :>i<::::OC::O:: ::0::::0:: :>o::::.c ::0::::.C ::0:: ::.< ::O:::>t: ::0::::.C ::O:: =oo ::0:: ::0:: ::.C :>I<: ::0:: ::0:: ::0:: ::0:: ::0::::0:: • w o,C,n voo, d< a M.,,.," Hall• I• ja l 
na ru op, e verwacuren, ExcetJentie de Gouverneur Generaal een L 

d k t 

L d een en onder de groote schare aanwezigen ook vele 

tot de aanwezigen richtte, uurtje De Kolonel deelt dan mede, dat Z1·
1
·ne De Avondsa111enkomst. 

Congre, «• J<d., "•h volk
0
'' bood- 'll<tv<i•nd•n op " m«k<n. 

vdoelen; dat ahllen,dln dhen
1 wa~n <iL b~:':/',.~~~\~:~0·;:= =~d h.'.!o~~J.':;';:; ,:·~~ op A~t ·~~o:i~h~':,.~~:d,:~~:t~:'. :·~~,;;;,~ .. e gerneensc ap er ei ipen zouden en sloot .. 1·1·n inle1'dend woord met een .God .. e,.,ene h I h 

a zoo, op ec t use ij e Wijze, een • Hare Mejesteit ooze geeerbledigde Koning In,· God 

N h h i J k 

.,. • _ • , <t p « tlg, """'•·v«Jang<•d doo, d< >aah 

met elkaar doorgebracht te hehben, wer .,, 

aanvang gemaakt met n zegeneden Gouverneur Generaall", welke wensch 
·e een spontaao applaus ontlokte. 

H<t W<tt•n d<r Wep•ntn, , Na h<t voo,r,,.n van «n ko<t Bijbdg<d«fto 
y

00

, o, op<nbare '"""•kom"•n, dl< io ~. Qaf d, Kommandant •iting aan ''l• o"'••oot< 
band m<t h<t Cong,., •oud<n wo•d•n g•hood,, dankba.,.h<id j<g,., God, D;, all., tot h;<tlO< 
was µamelijk een Olficieren-zangkoor en ee zoo Wonderbaar we! heeft gemaakt. Ook is 
Cong<<Smo"•kko•p• g.vo1md, o, b.,,hlkba, on,. l<ld.,. "" daokbaat <n "k'•"lljk voo, 
tljd wa• •m b<p<tkt, •n hi«vao kond<nol«b d• ha"•lijk< bood,.hap van d<o Gou,,.,.,., 

.Leid ons, trouwe God en Vader, 
Op onze aardsche pelgrimsrcis I 

Reeds Jang voor zevenen moesten meerdere 
sfoelen worcen aangebracht, omdat alle beschik
bare plaatsen Waren ingenomen, - wel eeo be
wijs, dat de toch Diet geringe verwachtingeo verre overtroffrn werden I 

Wy· zijn zwak, maar Gij zijt machtig, 
Dat Uw lieht den weg ons wijz' I 

een paar uurtjes qemist worden voor repetiit Generaal, dankbaar voor de belangstellrng van 

E d f h d I h<t publ"k, bliik.nd< uit h.t g•oot< "''°'k vao ' W<t <V<nw. " · •• mot vol' aand'f. d,,. op••lng,,am<nkom", dankbaa, ook •an al 
!l<W«kt. •n h<t "'"

1

taat wa, dan ook, d,,h d ....... di, hon ho;, OP<n•t<ld•n voo, d• Offi-beide combinarles een machtig wapen zijn f cleren. 

Brood des hemels, voed ons op de levensreis !" 

Het lied, dat de Otf1cieren tezamen onder 
leid1ng van KoloIJeJ Rawie zingen, is geheeJ in 
den geest der bijeenkomst, en vormt een schoone 
inleidin;J tot de toespraak van den Kommandant. 
N aar aanJe iding van een Bijbe!gedeelte doer on:ze 
Leider een ernstig heroei:> op de aanwezigen 
voor een volkomen en onverdeeld dienen van 
God, wekt hen op tot algeheele toewijding aan 
Zijn diens•, tot volkomen gehoorzaamheid aan 
Zijn wil. Geen halfslachtige of dubbelhartige, 
maar een zuivere Godsdienst alleen kan God 
vez heerlijken en bevrediging schenken voor bet eigen hart. 

~et openingslied, sprekend over de verlos
sing, het menschdom aanpeboden in Jezus, Die, 
het 1edd1ngswerk volb1acht hebbeIJde, als de 
Vorst der eere klopt aan de de deur van bet 
menschenh.:lrt, om daarin toegelaten te Worden, 
geefc reeds dadelijk bii den aanvang hetdoel van 
dit samenz.jn aan. Een opgewekre Leger du 

weest Jn de hand Oo::Js tot bestrij::ling der zc~ 

Blj:zonder trof het, dat dienzelfden morgen 
De Optocht. '; "• •<htJaf nl•uw, OfficJ.,,n, t~., oit Canada 

Ntto, d, li<il,,olda«n li<t•n ,kb •l• 'i •n "' nit liolland, ""' h« S.S. ,,lod""""•" 
"h•ikk<u doo, •nk<I< d'opP<l<n '<g•n, ~ " T.,djong P<iok Wa«n g<attiv..,d. p,.,,., 

Heils-samenkomst Voigt. De .. Zangvogt'ltjes", 
die a!Jer harten stormenderhand gewonnen heb
hen, OOfjsten nogmaals warm applaus mtt bun 
keurin gezongen Jiederen, waarvan de wcorden 
zeJfs cch1er in de groote zaal duidelijk te verstaan zijn I 

doo, "" •omlret d«iJ••d• ,w.,k, •• vor •• ,, o., •<ht • ., w.,d,n "i doo, dti< van d, ond. 
VOOt' «n W<J.laqond..,, Opto<bt W<td d< '"' "' 0ffocfo«n bOa< h<t pfatfotm 9<f<id, Waa< d< 
t<g<n i.30 UU< d., namJddag, opg.,1<Jd oµ.; Kommandant «a l•d" vao h<n "in (h•••) aan· zijgalerij van de Tj1ong Hwa Hwe Kwan-scr stellirg uitreikte. 

Geestdrifrig wordt het .. congreslied" grzongen 
door de geheele vergadering, die even later 
weer geboeid wordt door het lied, dat on.ze 
Kolonels voor oos z1ngen. 

on K•hon Dja<J, ond., to"«ht van don OJv;o Daatoa ""'°" ha<t<Hjk. to"n•ak•o Q<boud,. 
O//'ici.,, ~ doo, d<n R•"d•nt vao Midd<n·Ptfangao" Coot 

D, oto<t W<•d O•OP•nd do°' d, Holland d,o Bn<g<m«ot« van Pando<og, Cok d< A,,;,_ 
driekleur, geflankeerd door twee LegervJapt~lr tent-Resident was trgenwoordig, 

Van het lied, dat J\olonel en Mevrouw RaVYie 
tezarufn zingen, w.ordt bet l<oor door de aan
Vliezigen overgenemen en bet klinkt met stfeds 
grootere 01ertuigirg tclkt>tis en telke1:s Vleer: 

Een drietal der -iieuwe Officieren spreelt vaa 
bet verlanben, ow in deze eilanden voor God 
te rnogen arbeiden tot heil van anderen. 

Daa.,cb1<, volgd, h«. Congt"·mu,;,kk"J /i<t OV<<IQ< Q<d«JJ< Van d<n avond W<td 
lice fu,.ig klonkon d• opg•w•k,• ma.,.r ~~· •<vold m<t h<t ultvo•ren van «n moo1 ""'""'" 
lio< Hink ma"""'d•o on" Off>ei<t«-n' ma. o, k;ndmo van Djokja, •n di< van Ban
kant<n f )a, " h•bb.n '"h dapp., ••w•J!I:' dc<ng ••v<n «nlg< .... , •• oumm.,, ••• "''"· 
" wa«n on V«mo<tbaad A ob,., b<t mu; - ' [),.Ko,.,_ •n )ong<li<d<n· Zaegbt lgad< 'o""" 
ko•p• volgd< Komm.,dant<n M<v<nuw pa>•• «ntg• "houn< l.,d.,,. •n h<t Cono«.-mv,itk-
•n d, Stof van h<t Hoofdkwa"'"· '°" kotpo 'P«ld• "'" V<•dl""•HJk. H<t •"'ind<" 

o, volg•od, g•o•p b«to"d Olt «n d.,,i5ch daad «n w<lg.,loagd<avond, di• doo, Btirad;., 
long.,, <n mel•J" nit hot T•hu1, voo, Jav?•I! Paf•t•a m<t danko<h<d •«d g.,Jot<n. W. 
«he kind"'" t< Cjokja. fn bun kl<ntig., • .,Bao D Z 0 ND A G, 
<n kobaja-,, g.ioo1d m<t kl<in<vlagp"J'" ga c E,. djk-omnd<n ,B;d"ccd zij het geheel een hijzonder vrooliik a~r A . 

&n van de grno"" jong,., ult h<t T, hadO.n W< d., motg<n• om 7 ou, ond., /<1-
ging aan de spirs van deze afdeeling met ..-de eding van den Divisie-C.. fflcier, 
k<utlg vaand,f. waa.op d, t•k" ,,loat d• do« Ook on" l<ommaodaot w., h1.,h1; "•••
dttk<n, Jot MJJ kom•n" •ltd<okkiog '"' JavaNCmdlg <n - h<t mag w.i '"'•d - "l• 
b<t V«laug•• van h<t 1. .... , d" "•ii, 00 °•"'00tb<eld "' dat van 00'< "'"""O •• , ... 
klnd.,eo tot d<n g•oot<n Kiod«vti<nd" J, d<n 'oo« aaom0<diglnp voo, de Jon get en. 

Hierna volgde een aantaJ VeJdofflciereo.

1
ren De zaal van het Europeesche l<orps was biira 

teg•nwoo,dlgt" van d< V<f< po"'• op • dan •h«l g<vold m<t «n Qtcot "•JOl Cffltimn, 
waa• h<t L<g<t 'iin ""••ll•atl<·••b.id v.n adv<oJdaJon •• Cb<fa«nvtJ«Cen, ""~" P•
o, volg<nd< '"''P lre"ond ult"" aanta Mom•• om V««nlgd d< b.,d du. gelonf, 
lltalt<n, d<o Bond von H,;r,'°ldat<n bij r gov•.' " >h•lk<n >aat d<o Alma<hht<. <n 
.,, V/oot V<<t<g<nwoocdio••<'•. gn "••• al t< •m«ken vo°' d• pog,.. Daarna kwamen een aanral Officierer, 
werk:zaam zijn in de verschillende zlehnhr ... ! 
van het Leper, onder aanvoering van ~~ 
l<olonel Dr. Wille, den bekenden ooq.specn 
llan ons Hosplraal te Semaran£. Zij w. 

,.l aat trotsehe bergen u·ijken, heme/ en aard 
bezu·i.Jkrn, steeds zal Gcds trouu·e blijken; vast 
staat, u·at Hij belooft J", Welk koor s1ral<s 
een der nifUW aangekornen Clficieren Wrrr 
aanleiding geeft, tot een hel'Tlijk i:errnonliJk 
peruigenis over de trouw en liefde G<Jds, on
dervonden in haar !even. 

Spolltaan klinh een daverend appJaus op, 
~Is de AigemeeIJe S€cntaris vertelt, dezeo dag. 
jarig te zijn; en als hij dan vraagt om een• 
biizonder goede kollekte als ve1jarinps-cadeau, 
vindt zijn voorstel hartelijke toejuichinp, die 
.. weerk!ack" vindt op de kolJektE·scha/en ! 

Nadat het muzielikorps een seltcne gespeeld' 
heeft, nnmt on:ze Leider den BijbeJ ter hand 
en spree.kt de aanwezigeo zeer ernstjg tee. 

Fen terr pJed tig ttorrent in drze ~amenkcru.st 
is aang£brcken, als denicuV1eC1ficierenwo.1.dfn 
opge1orpen, cm raar vo1fn .fe l<crren, zich cm 
hun nieuwrn I.eider scl-a1en, die hen lieldncl 
en ernstig 1oesperkt; ten in earslulrirp cp 2ijn 
Biibelvi.oord op'\\ekr, cm .. re 'PJfe1rn . .f-ers;Hn 
achrn is, Zich te Str<kk•n 101 le1r11n 'C6r is, 
een dinQ te doen"; te 20< l<en dt Uil I re1d11 p 'an 
Gods l<oninkrijk n:et gcheel bun D"cchr. l'v'et 
enkeJe gevoeh olle V<.·oozden l:ewf/1 de l<c1t1Tar:
dant de bevolkirg Van onun archipPJ in bun 
liefde aan: .. f-!ebt ce furor(aren lief. hl:t de 
lndc-Europfar:rn lief, de Javanen. de Chinrrun 
en de ve!e verttgenV<.oord1{:os -van a/le ari~cre 
natiorahtrifrn, die ~e hier 2ult aantrdfcJ> !" 

In een crnstig gebro, door Brigadier Pal~tra 
unge~prok rn,, VI or den zij azn bun nir uwen Wt'Tk. 
kriog pevi. iid en opgedra{:en aan dP hofc'e '-BD 

d<n almachtl!:en Iitrnelvedrr, in Wiens r<"am 
en dlenst zij in bet vaderJand werden u!fgczcn. 

Voor elhen heeft de Kon mandant een v.oord: 
voor de helijdrnde Christeren, voor de arl:ei
ders in Gods Koninktijk - zoowel in als buiten 
ons Leger - maar in bet bijzonder voor hen 
die den Heer niet diencn, den Heiland niet 
l<ennen als hun persccnli,keo ZaJi{;n el<er en 
Verlcsser. voor hen, die - gcdsd1enst g opge
voed, - dien vi.eg verJaren, en zich -van God 
afi;~wend l:ebben. Dringend pleit de Kon;. 
mandant met hen, opdat zi; Zkh loch voor 
den. Alir.achtit.e buigfn, om schuldveigevJng 
bidden en het heil, hun dcor Christus aan~e
boden, aannrmen ZGUdrn. 

En als dan aan het eind der Somenlcomst 
een zever:tal der aanV<.ezi\;<n in het opeDb

1

a; 
aan deze uitnoodigirig P< boor heeft £egeHr, 

111 het late uur geen Vet hinderir g vcor ce-n jule
lend slot, Waarbij Gode dank gebracht wordt 
voor de vele zegeningcn van deze.n dag ! Halleluja ! 

• 
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Uit Armoe Rijkdom 
Woordcn van Kapitein P \\' COHEN. 

Allegro Moderalo. Met " 84 

Muz1ek \an SCHNYDER V0!-1 W,\RTE!\Sl!l! 

:fee_ 'r _ -:.. ~j· 
~ ii ..:_ " .. " 

;): 

+ 
I Wij - zc, waar ·om 
2 Zoek Hem, waar de 
3 Wij • ze, knicl toch 
4 le dcr. die I !em 

Hij. Dien glj zoo 
Hem is al Jc 
Daa r bij 't krill • jc 
Zal de Red d~r 

t .... 
--- II j __ ,... 

l- --~ . . " ,; . . 

toch ge 
ar • men 

met miJ 
vol - gen 

zocht 
zijn, 
necr 
zal 

In der vor · sten 
Hui · pc - loos en 
In d1en stal, in 
In Zij n smaad en 

wo-ning; 
cen·zaam, 

'tdu i slcr; 
Iii - den. 

1r 

·r # r ~_,_._! _ 1--~~ , .f.. 1 " • ' - - . ,,_~: '---t--l 
~ c_ __ - · - ~ c-_ - --r-- ._ ==-i ___ ...... _ -

naar stil! 
nood en 
van den 
van 't heel 

./ 

zoekt, 
pijn 

Heer. 
al 

Is gccn aard - schc 
Als den mensch ge 

Word; tot a sch ow 
Ecuw'·gc l'rcugd be. 

..... 

Ko . ning, 
me en - iaam. 
luis . ter. 
rci den. 

hcer -
red 

II 

'I 
l ijk 
den 

hcid 
zal, 
~er, 

Heefl HiJ voor u 
Werd gc - ho - rcn 
Rij • ke. 1·oor dien 

af • ge 
in een 
Ar· me 
rijk 10 

leid. , 
st al. 
neer 
God. 

Al Zijn mac ht en 
Hii. Die d' aar . de 

. Leg uw scha t - ten 
Aar - de's a r moc 

+ 

lieefl Hii 
Wcrd R'e 
Rij Ice, 
Gii zult 

.---..._ 

uw 
uw 

heer - lijk . hc1d 
red . den zal. 
en uw cer. 
ziJ ... uw 1·01. 

voor ll, 
boren, ge 
voor dit:ll, 
WC zcn, 

-~ 

zen 

Heeft HiJ voor u 
Werd ge - ho . rcn 
Rii - ke, voor dicn 
Gij zult 

..... 
voor u al 
bo ren tn 
voor dien Ar 
we zen 

r 
rijk 

~ ...., ... ~.#.. 

ge 

af • ge • laid, 
tn ecn st~I. 

Ar • me necr, 
rijk 1n God, 

.... j 
=+---1 ---;II' .... - -j 

lcid 
.:en $lal. 
mc necr. 
in God. --._, /;"'\ 
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ttZOO WAT GOD TEZAMEN GEVO EGO HEEFT, SCHEIDE DE MENSCH NIET !'' 
KAPITEINE BEATRICE WEBB EN KAPITEIN W. F. PALSTRA 

tezamen verbonden ,,om voor God te leven en te strijden in bet Leger des Heils." . 
~============================================================~ 

16 November 1927. Een onvergetelijke dag ! 
eker in de aller-eerste plaats, rnaar niet alleen 

oor de beide hoofdpersonen, die dezen dag in 

en echt v~rbonden werden, ook voor allen, die 

etuige waren van hun vreugde en hierin deelden. 

Ongetwijfeld ook een eeniQe dag in de Leger~ 

geschiedenis. Des avonds toch werd,.... ver van het 

vaderland - de huwelijksdienst geleid door den Oorn 
van den bruidegom, onzen beminden Komrnandant, 

terwijl de plechtigheid der inze{iening zelve vol

trokken werd door den Vader des bruidegoms. 

Brigadier Palstra. 

Nadat in bet morgenuur aa~ de eischen der 

wet was voldaan, waren ze gekomen, de vele 

vrienden, om van bun belangstelling te getuigen 

en bet bruidspaar hun hartelijke ge:uk- en zegen

wenschen aan te bieden; en zij, die niet aanwezig 

konden zijn, hadden op andere wijze van bun 

medeleven doen blijken. 
Des middags een feestelijk samenzijn met de 

Officieren van Bandoeng en enkele ge~oodigden, 

in de bovenzaal van het Hoofdkwartier. 
Wat een bloemen ! V riendenhanden hadden 

ze op kunstige, smaakvolle wijze geschikt - op 

den achtergrond. vol symboliek, eenerzijds de 

Hollandsche·, anderzijds de Britsche vlag, verbonden 
door onze geliefde Legervaan. Het geheel 1everde 
een prettigen, gezclligcn aanblik, waartoe ook .de 
keurig versierde tafels niet weinig medewerkten. 

En clan al die vroolijke, opgewekte gezichten 

allen ,,blij met de blijden" l 

Har telijke woorden van vriendschap en waar

deering werden gesproken, bruid en bruidegom 

voor hun huweljjksleven toegewenscht het hoogste 

geluk - dat voor ons, als Christenen een zeer 

bijzondere beteekenis heeft. en daarom binnen ons 

bereik is, omdat het gegrond is, niet op den schijn 

der wereld, ook oiet op menschen, maar op Christus, 

den Zaligmaker, de ,.Vaste Rots van onsbetrouwen." 

Welk een heerlijken aanblik hood de zaal van 

Bandoeng 1 dien avond ! AJles in het teeken 

van teest·vreugde: de geheel volle zaal zelve in 

feesttooi, betgeen n~g ver hoogd werd door de 

vele belangstellenden; den bloemenschat; het 

platform, bezet met Officieren en ,.last but not 

least" bet jonge paar zelf, stralend van geluk ! 
T reffend was de omstandigheid, dat zoovele leden 
van een fa mi lie bij elkaar waren. 

Op de gebruikelijke wijze werd het samenzijn 

n:et zang en gebed geopencl. Als Leider van den 

Leger-arbeid in Indie sprak onze Kommandant 

daarna zeer waardeerende woorden over bet werk 

van bruid en bruidegom a]s Officier en van zijn 

verwachtingen voor hun toekomst. Als bloed ver

want gewaagde hij in teedere bewoordingen van 

het ver led en en sprak van de wondere goedheid 
Gods. 

Een ontroerend-plechtig oogenblik was bet, toen 
de Brigadier dsarna -0p Leger-wijze bet huwelijk 
zijner kinderen inzegende . en, met hun handen in 

de zijne, hen, in den naam van God en van het 
Leger des Heils ,,man en vrouw" verklaarde. 

Mevrouw Kommaodant Palstra droeg het jonge 

paar in een innig gebed op aan den Hemelvader 

en smeekte des Heeren zegen af over deze ver bin

tenis, waarmede de groote vergadering in stern de 

door staande de zegenbede te ziogen. 

Na een hartelijke felicitati~ aan bet jonge paar 

werd een heelen bundel telegrammen voorgelezen, 

waarvan Kolonel Rawie zicb geheel in den geest 

van het samenzijn kweet. Van alle kanten waren 

ze gekomen, en de eerste was van Shaw, in England, 

van de Soldaten, en vrienden van hd korps, waar de 

Kapiteine als Sold a at had gestreden. Daarna kre~en 

ook enkelen der aanwezigen een kans, hun gevoelens 

je9ens het bruidspaar te vertolken, en het bleek 

nog eens duidelijk, hoe zoowel bruid als bruide· 

gom door wandel en wer ken de liefde, achting en 

waardeering van velen verworven hadde~. 
Het was zeker geen wonder, dat Brigadier en 

Mevrouw Palstra met ontroering spraken; het was 

ook voor hen een bijzondere dag. Met groote dank

baarheid en innige vreugde sprak Mevrouw over 

de liefde en het vertrouwen altijd van den Kapitein 

ondervonden. De Brigadier uitte als zijn hoogste 
wensch voor het bruidspaar, dat zij vele zielen 

zouden mogen winnen voor Christ~s. En dan, ten 
laatste, kwamen bruid en bruidegom, ,.de gelukkigste 

menschen van Bandoeng". zelve aan het woord, 

hartelijk toegejuicht, als zij opstonden om te spreken. 

Teedere herinneringen werden ook nu, in 't bij

zonder door den laatste aangeroerd, en beider hart 

vloeide over van dankbaarheid voor Gods grootc 

liefde, Zijn leiding met en genade voor hen ; 

dankbaarheid ook voor de groote belangstelling 

en vriendelijkheid in het bijzonder dezen dag 

ondervonden. 

be beste wenschen van al hun maklters vergezel
len hen beiden op hun verdere levensreis. Moge 

God hen mildelijk zegenen en tot zegen stellen .I 
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BIJBELS 
BOEKEN 

TEKSTEN 
RUIME KEUZE 

· VOOR KERSTFEEST, 
UITDEELINGEN OP 
ZONDAGSSCHOLEN, ENZ. 

Traktaatjes (cv f 0,60, f 0,90 en f 1,25 per pakje. 

Briefkaarten met bloemversiering en Hollandschen, Maleischen of Javaanschen tekst 10 cent per stuk. 

ruisjes 

met tekst 

(cy, 

. 
5 cent. 

K 

Sterren met Hollandschen of Maleischen tekst. 
10 cent per stuk. 

~-

T eksten in het Hollandsch, Maleisch of Javaansch in diverse 
prijzen van 5 cent tot f 1,00. 

IGE KERSTGESCHENKEN. 

Te ks ten, 

die tevens als 

bo~kenleggers 

gebruikt 

kunnen worden. 

@ 5 cent. 

G OOTE VERSCHEIDENH:t~:ID AN KINDERHOEKEN EN BOEKEN VOOR VOLWASSENEN. 
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