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ordat velden rijp zijn voor den oogst, moeten zij omgeploegd, 
bezaaid en bewerkt worden. 

Toen Jezus tot Zijn discipelen zeide: .,Heft uwe oogen op, en 
aanschouwt de landen; want zij zijn alreede wit om te oogsten'', 

blikte Hij op een land, omgeploegd door Gods rechtvaardige oordeelen, diep
bezaaid met den onvermoeiden arbeid en de opofferingen van profeten en 
leeraren, vanaf Mozes tot Johannes den Dooper, en bevochtigd met de tranen 
en het bloed van hen, die hun getuigenis met hun !even bezegeld hadden. 

In onze dagen schijnt de wereld een groot gerijpt of rijpend oogstveld te 
zijn, wachtend op ernstige, bekwame maaiers. Vele eeuwen achtereen werd 
~et omgeploegd en gewied door oorlogen en onlusten, door hongersnood 

voor Ned.-Indie Javastraat 16 Bandoeng. 

overtuigende macht van den Heiligen Geest en de volstrekte zekerheid. die 
Hij schenkt, omtrent een !even over het graf en een komend oordeel ; ge
tuigenissen aangaande de vergeving van zonden, en de vertroosting des Hei
ligen Geestes ; getuigenissen aangaande de listige, loerende en hatelijke aan
wezigheid en macht van ingeboren zonde en de bevrijding en reiniging 
van al haar bezoedeling ; getuigenissen aangaande de komst van den 
Heiligen Geest en de volmaking der liefde, aangaande beantwoorde ge
beden en Goddelijke leiding in tijden van onzekerheid ; aangaande genezing 
van ziekten en verlossing uit de verzoeking ; aangaande openbaring in 
tijden van duisternis en eenzaamheid, en nieuwen toevoer van kracht en 
hoop in dagen van ziekte, zwakheid en droefheid, de verborgen bekrach
tiging voor den langen weg en blindelings geloof temidden van afval en 

,,AANSCHOUWT DE LANDEN, WANT ZIJ ZIJN ALREEDE WIT OM TE OOGSTEN." 

en pestilentie, door orkaan en aardbeving, en waar de ploegschaar niet 
gekomen is, heeft de spade van teleurstelling en droefheid, van verlies en 
dood geen zode onbewerkt gelaten. Overal is en wordt de aarde toebereid. 

Vele jaren lang is er gezaaid, door kerken, organisaties, ook door ons Leger. 
Laat ons eens stil staan bij dit zaaien l Denk aan de tr an en, gestort voor een ver
Ioren wereld ! 0, de oogen van getrouwe arbeiders in Gods Koninkrijk, die heete 
tranen vergoten hebben, wanneer zij zagen, hoe mannen en vrouwen Jezus 
verwierpen l Deze tranen zijn gevallen als regen; zij vormen een dee! van het 
zaaien. Hij legt ze in Zijn flesch (Psalm 56: 9). Heeft Hij niet gezegd: ,.Die 
met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men 
zaaien zal, gaat al gaande en weenende; maar voorzeker zal hij met gejuich 
wederkomen, dragende zijne schooven." {Psalm 126: 5 en 6). Deze tranen doen 
hun deel in de bereiding der oogstvelden der wereld. 

Denk aan de gebeden ,__ gebeden voor de redding der wereld, gebeden 
voor geliefden, voor de kinderen, voor de heidenen; gebeden voor tegen
standers, en voor alle werkers der gerechtigheid; gebeden in de binnenkamer, 
in den familiekring, op straat, in de kroeg, in de kraal, in de wildernis, aan boord 
en in den trein, en op sterfbedden ! Zij stijgen tot God op als wierook en 
zullen stellig wederkomen in zegeningen. Hij vergeet ze niet, en ook wij moeten 
ze niet vergeten. 

Denk aan de getuigenissen, zoowel binnen als buiten de kringen van ons 
Leger ,_ getuigenissen aangaande de verstrikkende macht der zonde en de 
zielepijn en onbevredigdheid, die onvermijdelijk volgen op haar onbeteu
gelde vermaken ; getuigenissen, aangaande de stuitende, achtervolgende, 

verlatenheid; aangaande een gezegende Tegenwoordigheid, Die voorgaat 
als een vuurkolom en een wolk tot het einde van den weg ; aangaande neer
buigende en zich openende hemelen, liederen en jubeltonen, harpen, palmen, 
geruisch van engelenvleugelen, en in de Vallei Jezus, de Goede Herder, Die 
Zijn volgelingen omvangt met de eeuwige armen van Zijn oneindige lief de; 
getuigenissen aangaande den eind-triomf over dood en hel ! 0, de ~racht van 
de getuigenissen ,_ zij doen hun dee! in de bereiding van de oogstvelden ! 

Denk aan de vele God-verheerlijkende zangen, waaronder onze schoone 
Leger-liederen een groote plaats innemen ! Hoe hebben ze de aandacht der 
wereld getrokken en geboeid ! De zorgelooze zond2ar en de geheiligde 
Christen beide, zijn er door getroffen. Hoe week maken zij het hart; welk 
een herinneringen uit de onschuldige kinderjaren en aan moeders gebeden 
wekken zij op ! We moeten deze liederen niet vergeten; zij doen hun dee! ,_ 
eeu aanzienlijk deel ,_ in de bereiding van de oogstvelden. 

Maar, wanneer we denken aan het zaaien in de oogstvelden der wereld 
door de dienstknechten en dienstmaagden Gods, clan moeten wij ook de literatuu 
noemen; de brandende boodschappen der liefde, dringende uitnoodigingen, 
getrouwe waarschuwingen, treffende ervaringen en geduldige aanwijzingen, 
die met milde hand over de natien worden uitgestrooid. 

En aan dit alles moet nog toegevoegd warden. de onschatbare in:"loed 
van geheiligde !evens in winkels en werkplaatsen, m kantore.n en fabr.1.e~en , 
in mijnen en keukens, op het veld en aan b?ord; de opoff~rmg, toew11ding, 
trouw en geduld en de liefdediensten, welke met rondgebazumd worden onder 
de menschen, maar die toch in stilte het rijpen van den oogst verhaasten. 

(Vervolg pag. 2, kol. 4.) 



2 

armate mijn jaren klirnmen, 
H ~ wordt _deze .. overtuiging 
~ · . ~1 sterker m mtJ : Hoe be~ 
~ ~ voorrecht toch zijn zij, die 
fu.;.,~~ als kind geleerd hebben te 
bidden; wier moeder reeds in hun 
jeugd de Bijbelverhalen vertelde; wier 
vader een biddende, godvreezende man 
is geweest. 

Want, helaas ! er zijn vele moeders, 
die verzuimen <lit te doen, en er zijn 
vele vaders, wier stem in hun gezin 
nooit wordt gehoord in het gebed. 
Het komt mij voor, dat hiermede den 
kinderen iets van hun geboorterecht 
wordt onthouden. 

Wat een troost, wat een kracht · 
bezit de mensch, in wiens hart een 
diep geloof is ingeworteld ! Zelfs al 
wijken zij van den rechten weg af, 
zooals meermalen voorkomt, er blijven 
toch zoete herinneringen achter en God 
spreekt door deze tot hun hart, en het 
geloof hunner ouders bewaart hen 
voor een diepen val. 

, Welge1ukzalig is de mensch, die op 
U vertrouwt". 

* 

Vele jaren geleden bracht in een 
Officierskwartier van een klein dorpje 
op Java de baboe een tweejarig jongetje 
bij frn moeder, om hem te laten bid
den, voor hij naar bed ging. Zijn 
ouders hadden bezoek, maar de kleine 
jongen knielde neer, sloot de oogen 
en bad in zijn gebroken kindertaaltje : 
,.Lieve Heer, zegen Papa en Mama 
en help mij, een lieve jongen te zijn". 

Wat een herinneringen drongen 
zich onder dit gebedje op aan den 
bezoeker. Hij zag zichzelve weer 
knielen aan de knie zijner moeder. Zij 
leerde hem bidden. Helaas ! hij had 
het in jaren niet meer gedaan. Onder 
den invloed van <lit kindergebedje kon 
hij zich onmogelijk meester blijven. Hij 
vroeg den gastheer, hem te vergezellen 
op een kleine wandeling. Zwijgend 
liepen zij over den weg en toen barstte 
hij plotseling in tranen uit en vertelde 
snikkend den Ensign van zijn kinder~ 
jaren en van zijn lieve moeder, die 
hem leerde bidden. - .. En o !" ,......, zeide 
hij, - ,,daar in de tegenwoordigheid 
van <lien kleinen, onschuldigen baby 
zag ik mijn zonden als een berg voor 
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,;9elgeluk?alig is be menscb, bie op 11 bertrouwt". 
i'lBoor JMebroub:J ~riga:bier m:bomson. 

mij. lk, die er altijd zoo trotsch op 
geweest ben, in Indie zoo goed op te 
passen, ik voelde mij zoo zwart en 
slecht als de duivel zelf !" 

Van dien dag af begon·hij opnieuw 
zijn Bijbel te lezen en te bidden. Het 
geloof zijner moeder heeft hem be~ 
houden. 

* * * 
Een Heilsofficier leunde over de 

reeiing van de boot en, denkend aan 
haar Heer en Meester, staarde zij in 
de diep-blauwe zee en zong zacht : 

,,Jezus, Gij zijt alles mij in al; 
Eeuw' ge vreugde vind ikslechts in U I 
fezus, Gij zijt alles mij in al/" 

In haar gedachten verdiept, bemerk
. te zij niet, dat er een dame bij haar 

weet zoo weinig, maar ik leer mijn 
kleine meisje, iederen avond te bidden, 
en ik vertel haar ook van Jezus. Oat 
zal haar houvast zijn in dagen van 
benauwdheid en verzoeking." 

.. W elgelukzalig is de mensch, die 
op U vertrouwt". 

* * * 
Hij zag er zoo verdrietig uit en 

men vertelde, dat hij niet lang geleden 
vrouw en kind had begraven. Met 
een hart, brandend van verlangen om 
te helpen, ging de Legerzuster naar 
hem toe en wees hem op God, Die 
het gebroken hart kan heelen. Hij 
antwoordde haar echter: ,,Neen, Zus~ 
ter, het geeft niets, alles is danker om 

KOMT HERW AARTS TOT Ml] 
ALLENt 

DIE VERMOEID EN BELAST ZIJT, 

~ EN IK ZAL U RUST GEVEN. ~ 

.~~========="~ 
stond. Waarschijnlijk hadden de woor~ 
den van het koor haar getroffen en 
openden nu haar lippen, want plotse~ 
ling beg on ze : ,, Toen ik een klein 
meisje was, leerde mijn moeder mij bid~ 
den, maar er kwam een tijd in mijn 
!even, dat ik niet meer bad, en dat ik 
mijn geloof in God geheel verloor. 
God was immers slechts een verbeel
ding der menschelijke fantasie ; Hij 
bestond niet werkelijk ; zoo dacht ik 
teen en het duurde lang, voor ik mijn 
geloof herwon. Maar ik ben zoo dank~ 
baar, dat ik het teruggevonden heb. 
Ik weet nu, dat God bestaat ; ik tracht 
Hem ook te volgen" en met gebroken 
stern en tranen in de oogen ging ze 
voort: ,.Ik ben zoo onwaardig en 

mij heen. Ik ben in de diepte en kan 
geen troost vinden. Voor mij bestaat 
God niet ; Hij is niets voor mij. Al 
jaren ben ik een athe'ist, ik moet dus 
mijn verdriet alleen dragen. Ach Zus~ 
ter, ik mag U wel benijden, U hebt 
U w God en als de nood of het verdriet 
aan Uw deur kloppen, clan gelooft U, 
dat die God, op Wien gij Uw ver~ 
trouwen hebt gesteld,'U niet alleen zal 
laten. Maar ik? Ik moet zelf mijn weg 
maar vinden ; niemand kan mij helpen". 

Hoe hopeloos en troosteloos klonken 
deze woorden en hoe geheel anders had 
het kunnen zijn, indien reeds in zijn 
jeugd een vast vertrouwen was gelegd 
in zijn hart. Nu giog hij gebukt onde'r 
smart en leed; geen God, geen Trooster, 

~~~~~2~~~~~~ 
~ DRIE KUSSEN EN EEN BELOFTE. ~ 
~~~~~~~2~~~~~~~ 

gedragen tot den vooruitgang in zijn 
zaken. 

,,Ja," antwoordde hij onmiddellijk, 
.,behalve het geld, dat ik bespaard heb 
door afstand te doen van het gebruik 
van alcohol en tabak, zijn ook mijn 
hersenen helderder en sterker, clan zij 
zouden geweest zijn, wanneer ik sterken 
drank had gebruikt, en ik ben over
tuigd, dat ik lichamelijk niet zoo sterk 
zou geweest zijn, als ik• gerookt had. 
Vrees om d~n laatsten kus van mijn 
lippen te verdrijven, heeft mij zelfbe~ 
heersching geleerd en mijn eerbied voor 
mijzelf versterkt. Bovendien moet u be
denken, <lat niemand verzoekingen kan 
bestrijden en overwinnen, zonder er een 
sterker en beter mensch door te warden. 
U ziet dus," besloot hij, ,,dat ik al 
mijn vooruitgang in zaken toeschrijf aan 
de drie kussen, die ik veertig jaar ge~ 
leden ontving." 

Onlangs stond ik met een vriend van 
me op straat te praten, toen een van 
zijn kennissen voorbijkwam. 

,,Die man," zei mijn vriend, ,,heeft 
den grootsten voorspoed in zijn zaken, 
en hij gelooft, dat zijn vooruitgang ge
heel en al het gevolg is van drie kussen, 
die zijn moeder hem omstreeks veertig 
jaar gel eden gaf." 

Een. drietal weken later werd ik bij 
den bed6elden zakenman uitgenoodigd, 
en toen wij een tijdlang samen gespro
ke? hadden, vroeg ik hem: ,,Wil u zoo 
vnendelijk zijn, mij iets te vertellen 
omtrent de drie kussen, die u zoo 
geholpen hebben ?" 

Hij glirnlachte toestemmend, en ver~ 
telde mij de volgende geschiedenis. 

Toen hij een jongen was van nog 
maar vijftien jaar, stierf zijn vader, en 
zijn oom, die een fabriekseigenaar was 
in een afgelegen deel van het land. be~ 
sloot, zich het Jot van den jongen aan 
te trekken. 

De laatste avond in het ouderlijk 
huis was aangebroken. Tom was op~ 
gewonden, maar zijn moeder scheen 
stiller en nadenkender clan gewoonlijk. 

Toen Tom naar bed ging. volgde 
zijn moeder hem naar zijn kamer, om 
hem goeden nacht te zeggen. Wat 
klopte haar hart bang voor haar jongen, 
die op het punt stood, voor bet eerst 
Moeders huis te verlaten en het buiten 
haar zorg te stellen ! 

Zij vertelde hem iets van hetgeen 
zij gevoelde, en onderwijl sloeg zij haar 
armen om zijn hqls en kuste hem 
op de lippen. ,,Wisch dien kus nooit 
weg met alcohol," zeide zij. 

T oen kuste zij hem weer en zei : 
,, N eem <lien kus niet weg door te 
rooken." 

En terwijl zij haar jongen voor de 
derde maal kuste, zeide zij : ,, Verdrijf 
<lien kus nooit van je lippen door te 
vloeken." 

,. Die kussen zullen daar altijd blijven, 
Moeder," beloofde de jongen. 

In de komende jaren had hij vele 
verzoekingen gehad, maar hij had de 
belofte, aan zijn moede~ gedaan, 
nooit verbroken, en met Gods hulp 
was hij van plan, ze tot aan zijn dood 
te houden. 

Toen vroeg ik hem, of hij werkelijk 
geloofde, dat deze kussen hadden bij.- Een dag of tien later werd hij zwaar 

KOM, GI] GEBONDENE I 

Komt, gij gebondene, troostlooze harten, 
Knielt nrz voor Hem, Die al utv lijden deelt I 
Breng Hem 't gewonde hart, zeg Hem uw smarten! 
De aard heeft geen droe{heid, die Christus niet heelt. 

Zie, van den troon van God vloeien1er stroomen 
Van liefde, van gena, ons toebedeela! 
Wil om vergiffenis tot Hem riu komen I 
De aard heeft geen droe{heid, die Gods hand niet heelt. 

Zie, hoe uw Heiland wacht vol mededoogen I 
Van Gods ontferming is Hij ons het beeld. 
Zijt gij gewond, bezwaard, door smart gebogen ? 
Daar is geen wonde, die Christus niet heelt. 

Hoar: naar: den Geest van God, Die in mv harte 
Licht brengt, Die over:tuigt en niets verheelt ! 
Hij maant u: dr:oeve ziel, kom met uw smarte! 

~~Q:==========D=a=a=r=i=s=g=e=en==le=e=d=, =da=t==G=e=na=d=e=n=i=et==he=e=lt=.===============D~~ 
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geen Steun. Zijn lot was inderdaad 
zwaar ! 0, hoe onbeschrijfelijk groot 
zijn de voorrechten van den man", die 
op God vertrouwt. 

* * .. 
Kort geleden las ik, hoe een Schotsche 

dokter was heengegaan. In zijn druk 
!even was maar we~nig tijd geweest, 
om naar de kerk te gaan. Hij had een 
groat ressort onder zich ; regen of 
zonneschijn, koude of warmte, men 
vond hem steeds op het pad van den 
plicht. 

Diep in zijn hart leefde een sterk 
geloof, een vast vertrouwen .in God; 
dit had zijn moeder er geplant, toen 
hij nog een kleine knaap was. 

Een oude vriend bezocht hem in zijn 
stervensure, en de dokter vroeg hem: 
,,Wil je met mij bidden?" De vriend 
bood aan, een geestelijke te halen, daar 
hij niet gewend was, in tegenwoordig~ 
heid van anderen te bidden. ..Och 
neen", zeide de stervende, ,.ik heb 
geen menschelijke hulp meer noodig; 
bid jij maar rechtstreeks uit je hart." 

Toen het gebed geeindigd was, be
gon de dokter te ijlen. Hij was weer 
een kleine jongen, die voor zijn moeder 
Psalm 23 moest leeren. Vers voor vers 
zeide hij luid op, maar het laatste ge~ 
deelte scheen hem ontgaan te zijn. In 
zijn ijlen hoorde hij zijn moeder de trap 
opkomen en ineens riep hij uit: ,, lk 
weet het, Moeder, ik weet het - Ik 
zal in het huis des Heeren blijven tot 
in lengte vap dagen"~ .... Met deze 
woorden op de lippen ging de dokter 
het Vaderhuis binnen. 

Een heerlijk, sterk houvast had de 
man, niet waar? 

* * * 
Lieve moeder, hebt gij Uw kinderen 

geleerd, om in het gebed tot. Jezus te 
gaan? Zoo niet, begin er clan nu mede I 
Leer hen bidden, en bid ook zelf ! 

Vader, verzuim niet, in en met Uw 
gezin den Bijbel te lezen en te bidden I 
ln latere jaren zullen Uw kinderen U 
daarvoor zegenen en met den psalmist 
in waarheid kunnen uitroepen: 

,,Welgelukzalig is de mensch, die op 
U vertrouwt" (Psalm 84 : 13). 

gewond bij een automobiel~ongeluk. 
Hij werd dadelijk naar zijn huis ge
bracht, waar hij na enkele uren overleed . 

Even voordat. hij ontsliep, hoorde de 
dokter hem zachtjes zeggen : ,,Zij .
zijn ..- er....., nog - Moeder,- alle drie''. 

Toen ik van zijn einde hoorde, dacht 
ik er aan, hoe gelukkig zijn moeder 
wet moest zijn, als zij haar zoon in den 
hemel ontmoette, en hem in antwoord 
op haar vraag hoorde zeggen : ,. Zij 
zijn er nog, Moeder, - alle drie." 

(Vervolg van pag. J .) 

Waarlijk. met zulk zaaien moet de oogst 
wel groot zijn en reeds zijn de velden 
wit en wachtend op de maaiers. 

Wanneer de oogst rijp is, moet hij 
haastig ingehaald worden, of hij zal 
voor goed verloren zijn. Onze oogst
velden liggen vlak voor ons. De kin.
deren wachten op ons, om vergaderd 
te warden tot de groote kudde van 
den Heiland. De groote menigten van 
ongeredden in gekerstende landen en 
de uitgestrekte, onwetende bevolking 
van de heidenlanden hebben onze ge
trouwe prediking noodig, en <lat we! 
zoo spoedig mogelijk. Hoe zullen we 
hen bereiken? W aar zullen we begin~ 
nen ? Wat zullen we doen ? Er moeten 
groote menigten gewonnen warden. 
Maar hiervoor is een machtige uitstor~ 
ting van den Geest noodig en <lit is 
alleen mogelijk. wanneer we onszelf 
volkomen aan God overgeven. Doe, 
wat Hij u zeggen zal, clan zullen wij 
opwekkingen beleven, die al de vo~ 
rige zullen doen verbleeken. Indien 
ge niet zelf uit kunt gaan. doe da n 
wat ge kunt, opdat anderen uitgezon~ 
den kunnen en zullen worden ! 
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AANTEEKENINGEN. 

van den 

ALGEMEENEN SECRET ARIS. 
Hoofdkwartier, 20 September 1927. 

Die op den Heece vei-frouwen, zijn als de 
berg Zion, die niet wankeTt, maar blijft in 
eeuwigheid. 

Rondom Jer:uzalem :z.ijn bergen: alzoo is de 
Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der 
~euwigheid. 

Psalm. 125 : 1, 2. 

Hare Majesteit onze Koningin. 
De Kommandant heeft ter gelegenheid van 

den verjaardag van Hare Majesteit ooze beminde 
Vorstin het onderstaande telegram aan Zijne Ex
-cellentie den Gouverneur Generaal gezooden: 

.,De Officieren en Soldaten van het Leger des 
Heils in Nededandsch lndie bieden Uwe Bxcel
lentie hartelijke gelukwenschen aan tee: gelegen
heid van den verJaardag van Hare Majesteit, 
onze geeer:biedigde Koningin. Moge de zege11 
van den Almachtige bij voor:tduring op Haar en 
Haar Huis, moederland en kolonien rusten ! 

Kommandant Palstra." 

Hierop mochten wij van Zijne Excellentie het 
volgcnde telegrafisch antwoord ontvangen : 

HKommandant Palstra, Heilsleger, Bandoeng. 

De Landvoogd doet U, benevensde Officieren 
en Soldaten van het Leger des Heils dank zeggen 
voor de gelukwenschen, aangeboden in verband 
met den vetjaardag van Hace Majesteit de 
Koningin". 

(w. g.) Erdbrink, 
Algemeene Sect"etaris. 

God zegene ooze geliefde Koningin! 

Onze Leiders. 
Na slechts enkele dagen va,n welverdiende 

.rust zijn onze Leiders, Kommandant en Me
vrouw Palstra, een groote reis gaan ondernemen. 
Een bezoek aun het Kinderhuis te Medan, aan 
Singapore en de leprozerieea ,,Poelau Si Tja
nang" en ,, Koendoer" op Sumatra staan op 
het programma. Zij zullen circa 3 weken 
afwezig zijn. Moge Gods onmisbare zegen 
rusten op den arbeid van ooze toegewijde 
Leiders ! 

De Financieele Secretaris, Majoor Lebbink, 
vergezelt hen en zal hen ongetwijfeld met raad 
-en daad ter zijde staan. 

Ben opdrachtsdienst. 
De Algemeene Secretaris en Mevrouw Rawie 

brachten gezegende dagen door in Diokja, Ban
doeng I. Weltevreden en Batavia. Welk een 
cgroot genot, dee! te mogen nemen aan den 
strijd in het openbaar ! En welk een vreugde, 
ooze makkers daarin ter zijde te staan I 

.In 8andoeng mochten wij de vreugde 
smaken, het dochtertje van de Adjudants 
Schulz: en ook dat van Broeder en Zus
ter van der Veer aan God en het Leger 
te mogen opdragen. 't Werd een onver

getelijk uur I 
Dokter van Mervennee. 
Zeer tot ons leedwezen vernamen wij 

van de ernstige ongesteldheid van Dokter 
van Mervennee. 

De Dokter heeft zich reeds jaren lang 
-een warm vriend van den Leger-arbeid 
hetoond en om zijn bereidvaardigheid en 
be!angelooze hulp zijn .. wij hem o, zoo veel 
dank verschuldigd. W11 gedenken den D.:>kter 
tn onze gebeden. 

Gelukkig veroamen wij bij. het ter perse 
gaan van ons blad, dat er een1ge bet~rs.chap 
in zijn overigens kritieken toestand ts mge
treden. 

Van drie jubilarissen. 
Het zal D. V. op 9 October a. s. 25 jaren 

geleden zijn, dat Kommandeur. Veerenhu1s, 
die thans het bevel voert over de Landko
lonie te Kalawara, Celebes, alsook de schrij-
ver dezer aanteekeningen ooze eerste aanst~l
l!ng als Offlcier in het Leger des He1ls 
ontvlngen. 

De Kommandeur giog als Luitenant naar 
Aikmaar, ik naar Gouda; later brachten we 
samen 14 gelukkige maanden in Harlingen door. 
Thans mogen wij beiden arbeiden voor God en 
ons Leger in dit heerlijke Insulinde en met een 
dankbaar hart terngblikken op den weg, die 
achter ons ligt. 

,,Hier, hier rijst ons Eben Haezer ,, 
Hier heeft ons Gods hulp gebracht · 

Vervolgens rest mij nog bet heugelijke feit 
te vermelden, dat Majoor en Mevrouw Scheffers, 
die thans het bevel voeren over de Melaatschen-

" s t ' Kolonie ,,Poelau Si Tjanang . uma r~ s 
Oostkust ultimo October een kwart eeuw m 
deze ge~esten arbeiden als Officieren van het 
Leger des Hells. 

25 J aren ln de tropen ! Geprezen zij God 
voor al de toewijding en zelfopoffering, die zulk 
een staat van dienst ongetwijfeld met zich breogt. 

Hoe zou bet zljn, als wij alien eens een 
briefkaartje. onze gelukwenschen bevattend, 
onzen lieven makkers zouden doen toekomen? 

Ben lied van vertrouwen. 
Waarom zou 'k vreezen voor 't ruwe pad? 
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Ja, ook in onzen archipel, ~ waar zoovelen gekomen zijn om fortuin te maken en vooruit 
te komen, waar alle betere gedachten en teedere gevoelens maar al te vaak verborgen worden 
onder een mantel van luchthartigheid, lichtzinnigheid, spot of onverschilligheid - ook hier heeft 
Moeder haar eigen koninklijke plaats behouden in het hart van haar kinderen. en ook hier wordt 
met innige liefde en dankbaarheid gedacht aan haar, met wie wij door de teederste banden zijn 
verbonden. De Moedersdag heeft dit ten duideli}kste bewezen ! 

Het besluit van onzen Kommandant om den Moedersdag ook in lndie in te voeren, 
werd dan ook met blijde instemming begroet en hartelijk werd deze dag gevierd, zoowef door 
de Heilssoldaten als in kringen. buiten ons Leger. 

Niet het minst hebben de talrijke bloemisten en bloemenhandelaren van hun sympathie voor 
dezen dag doen blijken. Op vriendelijke wijze hebben zij de onderscheidene Leger-Zondags
scholen rijkelijk van witte bloemen voorzien,_ welke den kinderen op den vierden September 
konden worden medegegeven. Onzen hartelijken dank aan hen allen . 

Reeds des morgens om 8 uur werd op de Zondagsscholen door de kinderen gezongen het 
lied van ,, Moeder, de koningin van 't feest''. er werd bun verteld van haar teedere lief de, 
groote zelf verloochening, voortdurende zorg. Gezamenlijk wercl er gebeden: 

.,Zeqen, Heer, mijn lieve Moeder en wees dagelijks haar nabij ! 
Help mij ook door Uw genade. dat 'k haar steeds tot vreugde zij, 
En wij samen hand in hand wand' Jen naar het hemelland !" 

Ook haar, die met zooveel trouw, geduld en liefde de plaats van Moeder innemen, werden 
liefderijke woorden en ons gebed gewijd. 

Kunt U zich voorstellen die groote, blijde, Ievenslustige kinderschaar, die daar de zaal 
uitstroomt, om straks in kinderlijke aanhankelijkheid de armen om Moeders schouders te 
slaan, haar een hartelijken kus op de wangen te drukken en haar in het oor te fluisteren, dat 
zij z66veel van Moeder houdt, en zoo dankbaar is voor alle liefde, door Moeder bewezen? 

De witte bloemen leidden tot" een gesprek tusschen de Moeder van een onzer leerlingen en 
een Jongelieden-Sergeant-Majoor. Een droef verhaal, van vreugde in den dienst des Heeren eertijds, 
gevolgd door droefheid, smart, verborgen ellende, en bet verlaten van Zijn dienst. Hoe heerlijk, 
dat haar gewezen mocht worden op den liefdevollen Hemelvader, Die niet verwijt, maar mildelijk 
vergeeft een ieder, die in oprecht berouw tot Hem komt, en bij Wien we al on;ie zorgen en 
Jasten mogen nederleggen, omdat Hij voor Zijn kinderen zorgt ! - Zoo was deze Moedersdag de 
aanleiding, tot den terugkeer naar bet Vaderhuis en het liefderijke Vaderhart van een Zijner 
afgedwaalde kinderen. Halleluja! 

Van een paar zusjes lag de Moeder in het ziekenhuis. Ook zij wilden zoo gaarne haar 
liefde en dankbaarheid jegens Moeder bewijzen. Het bezoekuur was niet z66 vroeg op den mor
gen, als zij we! gaarne haar groet aan Moeder zouden willen zenden. Wat moesten zij nu doen? 
Een mouie, witte ruiker werd des morgens vroeg bezorgd in de ziekenzaal, het versje erbij. 
Wat Moeder ontroerde, toen deze bij haar gebracht werden I En, toen later op het bezoekuur 
de kinderen zel f kwamen met de bloemen, die zij op de Zondagsschool voor Moeder hadden 
gekregen, waren het niet alleen Moeders oogen, waarin dankbare tranen van ontroering opwel
den ! De bloemen versierden enkele dagen de ziekenzaal en spraken tot alle patienten van die 
heilige, wederkeerige liefde - moederliefde en kinderliefde ! 

Ook op de Lepra-kolonies werd de Moedersdag gevierd. Op Poelau Si Tjanang was de 
bijeenkomstzaal versierd: den in de inrichting aanwezigen moeders werden bloemen vereerd; een der 
Officieren sprak met diep-gevoelde woorden over zijn Moeder en de Bijbelonderwerpen in de 
samenkomsten behandeld, herinnerden aan Moeders uit het verleden. Zoo bracht deze dag ook 
rijken zegen en zoete herinnering aan deze plaatsen van afzondering en lijdenl 

~it het vaderland werd een brief ontvangen - enkele mooie, gedrnogde witte bloemen erin,
bloemen, geplukt op de groeve van een inniggeliefde Moeder. De zoon die deze bloemen ontving, had 

DE KINDEREN VAN ONZE ZONDAGSSCHOOL TE MAOELANG OP MoEDERSDAG. 

daar eenmaal een boompje geplant, en nu nog, na vele, vele jaren, draagt dit bewijs van tee
dere liefde en diepen eerbied witte, reine bloemen. Denkend aan Moeder, mocht hij, die dit 
symbool daar plantte, van die bloemea ontvangen, wederkeerig hem gezonden uit dankbaarheid 
en liefde door iemand, voor wie hij en zijn Jieve vrouw de plaats van Vader en Moeder met 
groote teederheid hadden ingenomen. 

Een dame vertelde aan een onzer Off1cieren, hoe ook zij, hoewel geen Heilssoldaat. den 
Moedersdag had gevierd, door de foto's barer ouders te versieren en te omringen met witte 
bloemen, en op dien dag een brief te zenden naar het ouderlijk huis, aan Moeder! 

Te Magelang organiseerde de Officier van hec Leger des Heils voor dien dag een samenkomst 
in de kazerne met al de militairen. De aldaar geplaatste Leger-Predikant verklaarde zich vol
gaarne bereid, zijn gewaardeerde medewerking te verleenen. Gedurende het samenzijn sprak hij de 
jongens ernstig en liefdevol toe, hetgeen niet naliet, diepen indruk te maken. 

De Ooddelijkt>, eeuwige dingen als het hoogste goed beschouwend, worden in ons Leger die 
kinderen het meest gelukkig en benijdenswaard geprezen, welke door een verstandige, godsdien
stige fv'Ioeder geleid worden op den weg ten heme). 

geslaagd in zijn examen voor het diploma, het
welk hem de bevoegdheid verleent tot het zelf
standig uitoefenen der heelkunde. 

De ,,Stri}dkreet" biedt den Dokter en den 
zijnen de meest hartelijke felicitaties aan ! 

Gelukkig weer beter ! 
Stafkapitein Woodward, de Divisie-Officier 

van Celebes, rapporteerde, dat een groot aantal 
makkers.Officieren ongesteld is geweest ... Geluk:
kig zijn ze weer bijna alien beter", kon hij 
er aan toevoegen. 

Ook Mevrouw Brigadier Pa!stra, Stafkapiteine 
Beckley, Adjudante Koning en Kapiteine Car
dinaal, die in de afgeloopen maand allen ziek 
waren, zijn, Gode zij dank, weder zoo goed 
als hersteld. • 

Ons jaarlijksch congres. 
Ha!leluja) Het congres is op handen I Wat 

zal deze aankondiging een vreugde brengen in 
de gelederen van het Leger des Heils. Zij zuHen 
van heinde en verre komen, onze congressisten, 
en genieten; genieten, om dan straks weer 
naar hun posten terug te keeren, beter in staat, 
om hun zwaren, zelf-opol:ferenden arbeid te 
hervatten, met frisschen moed, nieuwe kracht 
en nog meerdere toewijding. Men leze het uit
gebreide programma op pagina 4. 

Een bevordering. 
Onze hartelijke gelukwenschen aan de Kapi

teins Lay Hiun Seng, die bij hun terugkeer in 
deze gewesten door den Kommandant tot dien 
rang zijn bevorderd. Wie nu de volgende weer 
zal zijn? 

Nog meerdere gelukwenschen. 
Ook aan de Kapiteins Nelwan van Celebes 

bieden wij ooze beste wenschen aan bij de ge
boorte van hun zoon Gabriel Pieter. 

Ook de Ensigns Tanihatu van bet Inlandsche 
korps te Weltevreden werden verblijd met de 
geboorte van een lief dochterfje. 

Moge God deze kleinen doen opgroeien tot 
vreugde hunner ouders en hen sieraden maken 
in Zijn Koninkrijk ! 

Het Oogstfeest. 
Dit is een zeer bijzondere poging, die Uw 

sympathie overwaard is. Het zal de eerste maal 
zijn, dat het Oogstfeest hier in Nederlandsch 
Indie wordt gehouden en de datum is bepaald 
op Zondag 2 en Maandag 3 October a. s. 

Dat Gods onmisbare zegen ook op deze bij
zondere poging rusten moge ! 

Moedersdag. 
De Moedersdag is, den korten tijd van voor

bereiding in aanmerking nemende,een heerlijk suc
ces geworden ! Men leze met aandacht, hetgeen 
hieromtrent elders in dit blad wordt vermeld. 

Huwelijksklokken luiden I 

Van ver, heel ver over de bergen, waar de 
Bol ven der zee op het strand breken, boo• 

ren wij de zilveren klanken van the ,,bells 
of St. Mary" en zij verblijden meer clan een 
hart! Wiede gelukkigen dan wel zullen zijn ? 

Men leze de aanteekeningen ia ons vol
gend nummer I 

V ersterking l 
Met innigen dank aan God vermelden wij 

bet bericht, van ons Internationaal Hoofd
kwartier te Londen ontvangen, dat een aantal 
Otficieren van Nederland en Canada is 
aangewezen, om onze gelederen in lnsulinde 
te komen versterken- De lezers zullen voor
zeker met belangstelling hun namen lezen : 
Kapitein en Mevrouw Mepbam van Canada, 
Kapitein en Mevrouw Tichelaar, Kapiteine 
Wuitte, Kapiteine Roemer, Luitenante Fek
ker en Luitenant Hilbolling van Nederland. 

Zij zullen D. V. op Zaterdag 22 October 
a. s. per s. s. ,,Indrapoera" in T andjong 
Priok arriveeren. 

God zegene U, lieve makkers ! ,,Selamat
datang !" en moge U w komst grooten zegen 
met zich brengen ! 

V erlofgangers. 
Lt.-Kolonel Dr. Wille heeft eenige dagen, 

welverdiend verlof in de bergen doorgebracht. 
Ook Adjudanten Mevrouw Strandlundenhun 
kinderen en Kapiteine Rosendahl smaakten 
die vreugde. 't Heeft hun goed gedaan I Nu 

zijn ze alien weer tot bun geliefden arbeid 
teruggekeerd, 

Ben lied van bemoediging. 

Voe! ik mij eenzaam, hulp'loos en alleen, 
Blinkt daar geen ster van hoop rondom mij heen, 
Dan fluistert Jezus' liefdestem tot mij i 

,,Ik blijf nabij u; Ik zal steeds met u zijn !" 

Jongeliedenweek. 
Er was )even en beweging onder de jeugd. In 

Bandoeng waren wij er getuige van. Een Jongelie
den-Zanguitvoering, die er zijn mocht! Een flinke 
inzegening van Jonge Soldaten, het installeeren 
van de Jongelieden-Zangbrigade, en bet aan
stellen van Plaatselijke Officieren ! De vol-ijverige 
Jongelieden-Sergeant-Majoor, Kap!teine Kuh, 
heeft eer van haar werk en kan metvoldoening 
op de J. L.-Week 1927 terugzien, daar zijn 
wij van overtuigd. 

0, dat vele van deze jonge menschen straks 
dappere strijdsters en strijders in Gods Koninkrijk 
zullen worden I 

Onze Kollektanten. 

Hoe zal het daarom onze geliefde Kommandaots geroerd hebben, in de Australische ,,Strijdkreet" 
te Jezen, dat een hunner zoons, een flinke Leger des Heils-Stafmuzikant, over Moeder en Vader 
sprekende, in een samenzijn van Officierskinderen ver~laarde, dat de gedachten aan hen gewijd, altijd 
dierbaar zijn; dat de kinderen nooit te oud zouden worden, om de offers, welke de ouders zich 
getroostten in bun belang, te gedenken ! Hoe tegenstrijdig en uiteenloopend de levensbeschouwing 
der daar aanwezigen ook mocht zijn, deze overtuiging hadden toch alien gemeen, dat hun ouders 
ten al!en tijde alles veil hadden in den dienst der naasten!iefde. Persoonlijk dankte hij God voor 
het onderricht, dat zijn Moeder en Vader hem gegeven hadden. Het was van de lippen zijner 
lieve Moeder, dat hij hoorde van den Heiland, het verhaal, dat nimmer naliet hem te bekoren 
te boeien en indruk te maken. Nooit had hij eenige reden gevonden, om het te betreuren, ee~ 
zoon te zijn van Heilsofflcieren, want. hoewel dit onloochenbaar enkele restricties met zich 
bracbt, hadden deze slechts geleid tot veredeling van het karakter en tot versterking van den wil. 

Welk een kostbaar bezit, zulke ouders! 

Onvermoeid, dag in, dag uit, in verafgelegen 
oorden vaak, vel'moeienis en ontbering ten spijt, 
zijn ze bezig, fondsen te verzamelen, om dea 
ar beid der liefde te kunnen voortzetten. 

Heeft niet de Heiland Zelf mijn hand gevat? 
'k Leun vol vertrouwen op Zijn sterke hand, 
Die mij zal Jeiden naar 't betere Land. 

Dokter Fast. 
Na een tijd van ijverige studie en zware 

tnspanning is Dokter Fas.t, de Assistent-Arts 
van ons Ooglijders-Hosp1taal te Semarang, 

Ongetwijfeld zullen vele Officieren in Oost-lndie ten opzichte van onze Kommandants ge
voelen, hetgeen hun zoon uitte met betrekking tot de Leiders van den Leger-arbeid 
aldaar: Waar mijn eigen Moeder en Vader zoo ver weg zijn, zal ik, gedachtig aan hun vrien
delijkheid en belangstelling, nooit aarzelen, mij tot hen te wenden om raad ! 

Gezegend de ouders, wier kinderen zoo over hen kunnen spreken en denken I 
Gezegend de kinderen van zulke ouders! 

Adjudant Johansson en Kapitein Ramaker 
arbeiden op Sumatra's Oostkust, Kommandeur 
Kruschwitz op Borneo en Ensign Beunders in 
den Oosthoek van Java. 

God zegene U, lieve kameraden ! W eet 00 
gij clan, <lat Uw arbeid niet ijdel is in den He 

d h .. d er en oor ons op oogen pnJS wor t gesteld. 
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JAVA VOOR · JEZUS! De groote Zoo der zonnen 
Scbijnt met een glans van eeuwig geed 
Voor 't venster van bet toe gemoed: 
Met opdoen waar 't gewonnen. De Kommandant zendt de Kadetten uit voor een tournee door Midden ... Java, en )eidt gezegende 

samenkomsten te Ojokja. - Op bergen en in dalen het Evangelie van Gods liefde gepredikt. - Zielen 
gewonnen voor het Hemelsch Koninkrijk. - Een hartelijk ,, welkom thuis ! " bereid door· den Kommandant. 

BAND 0 B NG. 

Openbare meeting in de Zendingskerk. 

Waarom was je Vrijdag 19 Augustus niet 
in onze samenkomst in de Zendingskerk aan 
den Kebon Djatiweg? Je hebt heel wat gemist, 
boor I Vooreerst zou je er gehoord hebben bet 
muziekkorps van de Zendings-Kweekschool, dat 
het Leger des Heils zijn gewaardeerde mede
werking verleende voor een heerlijke bijeen; 
komst in de openlucht en daarna in de kerk. 

Vele Officieren en Heilssoldaten in vol uni
form en vele anderen waren tegenwoordig, 
maar het aller-belangrijkste van <lien avond 
was toch wel de uitzending van de Kadetten 
der Leger des tieils; K weekschool voor een 
Evangelisatie-tournee door Midden-Java. 

Onze Kommandants leidden deze samenkomst ; 
het was er gezellig, eenvoudig, begrijpelijk voor 
iedereen en gezegend keerden wij huiswaarts. 

De Kadetten in hun witte uniform met de 
roode sjerpen, waarop het woord .. Halleluja", 
hun getuigenissen, hun liederen en stralende 
gezichten hebben mij bijzonder getroffen. 

Wat kan hun toch zoo blij en gelukkig ma
ken? Een ware, oprechte godsdienst, is 't niet? 

Nu, een volgenden keer kom je met ons mee, 
niet waar ? Als er weer eens iets bijzonders is, 
zal ik je tijdig waarschuwfn, zoodat je vooruit 
e schikkingen kunt treffen. 

OP RBIS. 

Waar onze Kadetten ook kwamen, in dalen 
of op bergen, overal verkondigden zij alien de 
boodschap des Levens en spraken zij van het 
wondere licht, gevonden in Jezus Christus, Het 
Licht der wereld. 

Wilt ge, lezer, in gedachte met onsmeereizen 
door deze schoone, belangwekkende landstreek 
van Midden-Java? 

20 Augustus. Het is nog donker, als wij ons 
huis, de Kweekschool. verlaten. De frissche 
lucht en de rustige stilte, wekken ons op en -
gaande naar bet station - zouden wij o, zoo 
gaarne door een jubelend lied onze vreugde uiten. 
Maar, alles ls nog in diepen slaap en wij eer
biedigen deze rust. 

SEMARANG. 

De Moedersdag is in ons korps op heerlijke 
wijze gevierd. Adjudant en Mevrouw Pearce 
waren uit Bandoeng overgekomen, om deze 
bijeenkomsten te leiden. 

De Heiligingsdienst was een uur, waarin wij 
door woord en lied bepaald werden bij de 
liefde van moeder, wier liefdediensten en toewij
ding maar al te vaak beschouwd worden als 
,,iets heel gewoons". Door het Schriftgedeelte, 
door den Adjudant behandeld, kwam het nog 
eens tot ons, hoe teeder en vindingrijk haar 
liefde is. W ondere, met geen schatten der wereld 
ooit naar waarde te betalen Moederliefde ! 

Om 5 uur in den namiddag een goede, flink 
bezochte openluchtmeeting, en des avonds om 
half zeven on:ie laatste samenkomst. De zaal 
was bijna geheel vol en wij mochten den aan
wezigen de blijde tijding van redding brengen. 

Na een ernstige, duidelijke prediking tot 
de onbekeerden kwam een afgedwaalde broeder 
terug tot Jezus. Gode alle eer! 

Ook de Soldaten-inzegening, welke Brigadier 
Palstra in ons korps leidde, was rijk aan zege
nin gen, in het bijzonder voor de betrokkenen. 

De Heer was merkbaar met ons. Een plech
tig moment was bet, waarop twee onzer tot 
Soldaat, twee tot Recruut en drie tot Com~ 
pagnie-leider werden bevorderd. Kommandeur 
Meyer droeg hen aan God op in een ernstig 
gebed. Moge Hij hen helpen, in Zijn dienst uit 
te !even, wat zij, geknield onder de Legervlag, 
tot den Heer opzongen ! 

De Brigadier gaf elk hunner een hartelijk 
woord mede en richtte daarna nog een ernstige 
toespraak tot de aanwezigen, waarna deze geze
gende samenkomt met dankgebed werd besloten. 

V oor den volgenden dal'.I waren de Officieren 
van het korps door den D.0. uitgenoodigd voor 
een bezoeR aan 

RBMBANG. 
Bij onze aankomst aldaar werden wij door 

de Kapiteins Ende hartelijk verwelkomd en met 
genoegen luisterden wij naar het Hollandsche 
lied der schoolkinderen. 

Des namiddags om 5 uur kwamen wij teza
men voor een openluchtsamenkomst; alien luis
terden aandachtig naar de liederen en getuige; 
nissen en ook de toespraak van den Brigadier 
werd met belangstelling gevolgd. Het was een 
goed uur ! 

Des avonds om 7 uur was bet zaaltje gebeel 
gevuld. Zang van groot en klein wisselde de 
getuigenissen af en alles droeg bij tot een ge-
ze~end geheel. .. 

Eindelijk ! - De trein zet zich in beweging, 
en de droom van eenige dagen geleden is realiteit 
geworden . 

Het wordt lichter ; de zon komt op in het 
hemelblauw en de natuur bekleedt zich met 
die wondere kleurenpracht, die . zelfs de schil
der met zijn fijnste penseel nog maar armelijk 
kan reproduceeren. · In een gevoel van diepe 
dankbaarheid verheft ons hart zich tot God, den 
Schepper van al deze wonderen I Opgewekt 
klinken onze liederen te Zijner eere. Met 
groote snelheid voert de spoor ons door cleze 
landstreken, voor de meesten onzer nog onbekend. 
Dan wordt het warmer; het gezang staakt en de 
oogen gaan zich sluiten. ,.Djokja !" hooren wij 
roepen; bier moeten wij uitstappen, om van 
trein te verwisselen en dan: opnieuw voorwaarts, 
naar 

MAGEL ANG, 
ons eerste doe!. 

De Bevelvoerende Officier en de makkers 
staan op het perron en een warm ,,Halleluja I" 
klinkt er bij onze aankomst. In marsch gaan 
wij naar bet Offic:ierskwartier. waar ons een 
heerlijk koele drank wordt aangeboden en daar
na verspreidt ons groepje zich en zoekt een ieder 
zijn logies voor deze dagen op. 

Een heerlijke, gezellige avond wacht ons om 
7 uur in de zaal, waar alle makkers verzameld 
zijn, om de Kadetten· een hartelijk welkom te 
bereiden. Het militaire fluitkorps deelt ook in 
onze feestvreugde en verhoogt ze; vele liederen 
weerklinken. 

Er heeft ook een huwelijksinzegening plaats 
dezen avond en als de plechtigheid voltrokken 
wordt, dringt de gedachte zich aan ons op: 
.. Welk een voorrecht, als op de onstuimige 
levenszee de ·Almachtige Kapitein het stuur 
houdt van ons levenshulkje !" 

21 Augustus. Het was een prachtige dag: 
alle bijeenkomsten werden goed bezocht, de 
Geest van God was in ons midden en de op
dracbt van twee kleintjes aan God en het Leger 
des morgens en de 9 zielen, die zich toewijdden 
aan den dienst des Heeren, spraken ons van 
de uitbreiding van het Koninkrijk Gods ook op 
Java I Halleluja l 

22 Augustus. Met de autobus voorwaarts 
naar 
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Bergen, dalen, rijstvelden, bosschen - alles 
schijnt ons een goede reis toe te wenschen en 
zoo komen wij welgemoed in bet vriendelijke 
stadje, waar het Leger des Heils zoo goed be
kend is. 

Als we de stralende gezichten der makkers 
zien, gevoelen wij de vermoeienissen der reis 
niet meer ! 

De Kadetten boeien de voorbijgangers op de 
aloon-aloon en des avonds is de kleine zaal 
overvol met belangstellenden. De Blijde Bood
schap wordt verkondigd ; wel mogen wij dezen 
avond geen vruchten zien van onzen arbeid, 
maar wij gelooven, dat de Heer te Zijner tijd 
wasdom zal geven aan bet zaad, dat werd 
uitgestrooid. 

23, 24 Augustus. Wij gaan weer verder. 
Nu zijn 

AMBARA WA en BA WEN 

aan de beurt. Daar ook wordt het zaad des 
Evangelies gezaaid in de openlucht en in de 
mooie, eenvoudige Javaansche kerk. God zegene 
de inwoners van deze beide plaatsjes I 

> 

25 Augustus. Niet zonder moeite bereiken wij 

ROGO MOBLJO. 

Twee uren lang in de brandende zoo te 
loopen, valt niet mee; maar ons hart is ver
vuld van vreugde en dankbaarheid; hebben wij 
ook niet voor deze kleine dessa een blijde 
boodscha'p en mogen wij ook hier niet wat 
!even en bemoediging brengen? 

En God heeft ons gezegend. Prijs Zijn naam I 

26 Augustus. Ook in 

SOLO 

mogen wij in de straten zingen en de menschen 
uitnoodigen voor de avondsamenkomst. 

Gezegend is de samenkomst op de aloon-aloon, 
waar wij omringd worden door het echte Ja-
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Jan Luijken. 

vaansche volk. Daarna verzamelt zich een flink 
aantal menschen in het gebou w van het lndo
Europeesch Verbond, waar wij tezamen een 
goede meeting hebben, die ons doet uitroepen : 
..God is goed !" 

27, 28 Augustus. In 

DJOKJA 
hadden wij het genoegen, onze Leiders aan het 
station te verwelkomen. De Kommandant was 
naar deze plaats gekomen om de . welkomst
samenkomsten van den Algemeenen Secretaris. 
en Mevrouw Lt.-Kolonel Rawie te leiden. 

Op Zaterdagavond werd in de Loge een uit
voering door Javaansche kinderen gegeven, en 
wij bebben genoten van hun gezang en oefen in
gen. 

Den volgenden dag brachten wij reeds vroe~ 
in den morgen met de Kommandants een be· 
zoek in de gevangenis, waar twee bijeenkomsten 
werden gehoudcn. Groot was onze vreugde, 
toen ook hier menschen tot God kwamen om 
vergevin~ van zonden. Wij . prijzen den Heer 
voor het groote voorrecht, zielen te . mogen 
winnen voor Zijn dienst. 

29 Augustus. Nu op weg naar 

TEGAL. 

Aan het station wachteo de makkers ons op 
en hun hartelijke begroeting doet ons goed . 

Een aardigen aanblik Jevert de openlucht
samenkomst door de groote schare, die ons om
ringt; velen hunner gedreven door nieuwsgie
righeid, anderen ook gekomen, om naar bet 
Woord Gods te luisteren. Vanhier marcheeren 
wij naar de zaal, die bijna te klein is, om alle 
belangstellenden te bevattt:,o. Met groote aan
dacht luisteren alien naar de liederen en ge
tuigenissen der Kadetten, en, als de uitnoodi
ging gecaan wordt om tot God te komen. 
zoeken 5 zielen haar Heiland. 

Heerlijke oogenblikken, waarin God Zich aan 
de menschen openbaart ! 

30 Augustus. Deze dag brengt ons 

· WEER TH UIS 
~ moe, maar erg · gelukkig, het hart vol blijd
schap en dankbaarheid jegens God, die ons 
geleidde op deze reis. 

Enkele dagen later werd door den Kommandant 
eeo ,,welkom-thuis samenkomst'' gehouden in 
de openlucht. De tuin van de Chineesche school 
was hiertoe met groote bereldwilligheid afge
staan. Verllcht door vele lampionsbood detuin 
een feestelijken aan bilk en de geheele samenkomst 
droeg een opgewekt karakter. Na de ernstige 
toespraak van den Kommandant, daar, in den 
tempel der natuur, onder het blauwehemelgewelf, 
waarin de sterren schitterden, knielden 4 bezwaar• 
den met bun schu\d aan de voeten van den 
Heer en werden bevrijd van hun zondelast. In 
den heme! en op aarde was er vreugde om de 
verloren kinderen, die terugkeerden tot den 
Hemelvader. M.C.L. · 

MOEDERSDAG 
in 'het Buropeesche Korps te 

BAN DO ENG. 

Een der mooiste dagen, die wij sedert ge
rul~en tijd beleefden". was de algcmeene opinie 
betreffende den Moedersdag in Bandoeng I. 

De Algemeene Secretaris en Mevrouw Rawie 
waren onze Leiders en geheel in overeenstem
ming met de beteekenis van dien gezegenden 
dag waren ook de Jiederen en toespr~ken. . 

Een heerlijk moment beleefden Wi), toen 1n 
bet plechtige morgecuur de kinderen van de 
Adjudants Schulz en Broeder en Zuster van 
der Veer aan God en het Leger werden opge
dragen. Onder het zingen van ,,Een,~ brachten 
de moeders bun kinderen tot Jezus schreden 
de ouders naar voren en legden de kleinen in de 
armen van onzen forschen Kolonel. die ze in een 
vurig gebed aan den Goeden Herder opdroeg. 
't Was roerend schoon ; hi er en daar werd 
een traan weggepinkt. 

De beide vaders spraken van een vreugde
volle overgave van bun Heve kinderen en me
nigeen maakte <lien morgen in stilte een nieuwe 
toewijding in volkomen overgave aan den wil 
van God. 

Ook des avonds was de bijeenkomst goed . 
De zaal was goed bezet ; Majoor Lebbink sprak 
met teedere ontroering over de zorg zijner 
moeder; Mevrouw Rawie zong een heerlijk, 
toepasselijk lied en deed een ernstige vermaning 
hooren, en na des Kolonels ernstlge toespraak 
mochten wij het genoegen smaken, twee zielen 
te zien nederbuigen aan 's Heilands voeteo . 
Halleiuja I 

zoo is Moedersdag in Bandoeng gevierd 1 

Een, die er ook bij was. 

Den volgenden morgen bezochten WIJ de 
school, verbonden aan den Buitenpost Lasem, 
waar de Brigadier de kinderen toesprak en 
twee Officieren een lied voor hen zongen. Het 
waren goede dagen, waarin wij genoten hebben 
voot' onze eigen zieT. 

$ 8 30 Off icierssamenkomsten. @ n.m. . uur ~ 

W o e n s d a g 26 0 c t o b e r. ~ 
@ 7 ur Groote Dank- en Jubelavond in de zaal der Societeit ~ n.m .. - u 

Hij. die zicbzelf verloocbenen wil 
In woorden en in werken. 
Hij doe bet vroolijk. needrig, stil. 
En laat zijn strijd niet merken. 

A.K. 

$ ,.Ons Genoegen", Naripan. Sluiting van het Congres. $ 
~~~~~~~@Yii>~~~~~~~~~~~~~~ De Genesiet. 
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