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OP TER REDDING! 
DOOR DEN K 

e voorplaat van onze .,Strijdkreet'' laat zich gemakkelijk verstaan; 
- hetgeen een beroep doet op de daarin voorgestelde heldenmoed 
is, helaas ! een veelvuldig gebeuren langs de door stormen ge
zweepte kusten der Noordelijke landen, waar bij tijden de elementen 
der natuur woeden en het schijnt, alsof Zee, Rotsen, Zand, 

Wind en Galven tezamen een verbond hebben gesloten, om alles, wat binnen 
bet bereik hunner krachten komt, omver te werpen en te vernielen. Laag hangt 
het uitspansel en gedurende vele uren is de barometer achteruit geloopen; de 
steeds sterker wordende wind raast nu uit het Noord-Westen en gaat 
vergezeld van een hevigen storm van hagel en fijne, halfbevroren sneeuw, 
zoodat het onmogelijk is, meer dc.n een handbreedte vooruit te zien. De 
oude zeelieden, die nauwlettend dit als hebben gadegeslagen, voorspellen 
een ruwen nacht, en het blijkt, 
dat zij goed gezien hebben. 
Het is een nacht vol verschrik
king r . 1 

. van den storm, 
opgevangen en weerkaat 

P wo ste . 
wekkend. Een onstuimige 
nach _rdc: ad, - vol van 
onheilspellende gevoelens, wel
ke het gelaat van menige een
zame visschers~ of zeemans
vrouw doen verbleeken ; de 
kinderen, instinctmatig gevoe
lende, dat er wellicht iets 
vreeselijks zou kunnen gebeu
ren, dringen zich an gstig, in 
onbestemde . vrees tegen moe
der aan. ,, Wie weet'', denkt 
deze, ,.of de boot, waarmede 
man en vader enkele uren ge
leden uitvoer, om het dage
lijksch brood voor de kleine 
familie te verdienen, de kracht 
van den storm wel zal kunnen 
ontloopen", en haar hart is 
nog meer bezwaard, als zij 
bedenkt, dat hij wellicht nim
mer zal terugkeeren. 

S( helijke wilsk&acht, heldenmoed en ze1fopoffering. Deze mannen zullen worstelen; 
hd doods-gevaar onder de oogen zien ; zij zullen gebruik maken van al hun 
zt·emans-bekwaamheid, opdat onder den zegen van den almachtigen God de 
ir ngod verkeerende opvarenden op dat ten ondergang gedoemde wrak ge
r' d zullen warden ! 

1. Wr hebben iets grootsch aanschouwd I Ter~ijl het tafereel nog versch 
in ons eheugen ligt, wil ik trachten, mijn Leger-kameraden en anderen 
inar aanleiding daarvan iets te zeggen, in verband met ons Werk van. 
Redding. Zoo wil ik er U bijvoorbeeld aan herinneren, dat wij omriq,gd zijn 
door een ontelbare schare menschen - rei;igers op de Zee van den Tijd -
die, naar de Bijbel ons verklaart, in gevaar verkeeren, om voor eeuwig 

verloren te gaan. Ik wilde, 

I 
dat wij in staat zouden zij~ 
ons dit te realiseeren. Ik wild~. 

· dat hiervan ;o;66 door 

lk vraag mij af, of het 
ons in deze zou helpen, indien 
wij ieder persoonlijk ons de 
moeite zouden geven, om 
voor onszelve in Gods W oord 
eens na te gaan, wat God 
zegt met betrekking tot : 

Zonde - haar karakter -
hoe de zonde geoordeeld 
zal worden - en wat de 
eeuwige toestand zal zijn 
van hen, die niet tot berouw 
komen. 

Plotseling, terwijl het eerste 
gloren van den dageraad aan 
den horizon doorbreekt, weer
klinkt de kreet door het 

ALLEN DOEN HUN DEEL IN HET REDDINOSWERK. 

2. Kameraden wij moeten, 
ons opmaken ter redding I 
Dank zij God ! V erlossing 
van zonde is mogelijk gemaakt 
door de Algenoegzame Ver
zoening van onzen Heer Jezus 
Christus. Dit moet bekend 
gemaakt worden - wij moeten 
uitgaan ter redding ! 

visschersdorp, dat er een schip in nood is. De wachtenden op de kust, die 
ziCh dra verzamelen, kunnen, nu het lichter wordt, de vage omtrekken onder
scheiden van een groote zeevaarder, klaarblijkelijk door den orkaan en de hooge 
zeeen overmeesterd en uit den koers gedreven naar de in zee uitstekende 
rotsen, welke de kustlijn vormen. Zij kunnen zien, hoe de golven over het 
schip slaan en het als h.et ware ten doode toe bestoken. Het schip voert nood
seinen en ieder oogenbhk worden de noodschoten vernomen. Ontwijfelbaar: er 
bevinden zich menschen aan boord ! - menschenlevens zijn in gevaar ! - er 
zijn op dat ongelukkige schip menschen, die zich in oogenblikkelijk gevaar be
vinden, door deze dood-aanbrengende wateren te warden verzwolgen ! Ja, en 
men is het zich tevens bewust, dat de mogelijkheid bestaat, om hen te redden, 
en, alsof een verlangen aller harten beroert, gevoelt men, dat, zoo het Gode 
behaagt; deze arme menschen nog gered zullen worden. 

Onze voorplaat stelt ons het tafereel levendig voor - deze voortreffelijke 
dorpelingen, vrouwen zoowel als mannen, die aan niets anders denken clan aan 
de redding van hen, die in nood verkeeren, onverschillig wie zij mogen zijn. 
Het is genoeg voor deze kloeke helden, ?at, de bemanning van het schip daar
ginds in gevaar verkeert; dat hu~p nood1g is, en wel ~oo vlug mogelijk - en 
zij vergeten zelfs eigen bezorgdhe1d omtrent het mogehJk lot hunner vrienden 
en magen, wanneer het roenschelijk medegevoel een beroep doet op hun hart. 

U zult opmerken. dat zij alien deelnemen - mannen en vrouwen, jong en 
oud, zelfs kinderen trekken mede aan de trossen. . 

Aanstonds zal de bemanning haar plaats in de reddingsboot innemen en clan 
zal de strijd tegen de machten der natuur .~anvangen; clan zullen aan den dag 
gelegd worden een bijna bovenmenschehJk weerstandsvermogen, bovenmen-

het water brengen, - de bemanning, 
om in te springen en baar plaats 
in dieper water komt; - alien z1jn 
aan de uitdrukking op hun ge aat. 

Zij, die de Reddingsboot in 
die juist de oliejassen aantrekt, gereed 
in te nemen, zoodra de Reddingsboot 
in wanhopigen ernst. Ge kunt het zien 

Ons Verlossings-W erk eiscM voorwaar niets minder clan een gelijke, vol
komen. algeheele toewijding. 

3. In dit Goddelijke werk tot r -.ddmg van de ziel der mensch en mo gen wjj 
rekenen op de hulp van den Heiligen Geest. De individueele geschiedenis van 
Gods kinderen toont dit aan; de gesch1edenis van de Christelijke Kerk en die 
van ons Leger bewijzen, dat het inder.daad zoo is. 

En in dezen geest, den geest van ,.G d is met ons", zou ik er gaarne bij een 
ieder van mijn lieve Leger-kame < le op aandringen, dat zij zich zouden 
voornemen, in het Nieuwe Jaar, dat wij zijn binnen gegaan, hun deel te doen 
in het heerlijke werk der redding van '!n, voor wie Chrfatus stierf l 

r 
RED DEGENEN, DIE TER DOOD GEGREPEN ZIJN ; 

WANT ZIJ WANKELEN TER DOODING, ZOO GIJ 

U ONTHOUDT. Spreuken 24 : 11. 
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STRIJDKREET 

NIEUW]AARS-OVERDENKING. 

goud, zoo breekt Gods Vaderliefde 
door de somberheid heen in het woord 
van den Profeet, en triomfantelijk klinkt 
het : .,Ziet, lk zal wat nieuws maken". 

Hij heeft dit altijd voor Zijn volk 
gedaan, en de Nieuwjaarsdag getuigt 
van groote dingen in de geschiedenis l 

Op den Nieuwjaarsdag werden No
ach en de zijnen verlost uit de ark 
(Genesis 8: 13). 

DOOR DEN 
ALGEMEENEN SECRETARIS. 

,,Gedenkt der vorige ·dingen niet, en 
overlegt de oude dingen niet. Ziet, lk 
zal wat nieuws maken, nu zal het uit
spruiten; zult gijlieden dat niet weten ? 
]a. Ik zal in de woestijn eenen weg 
leggen, en rivieren in de wildernis." 

]esaja 43 : 18 en 19. 

ls het zoo tegen het ster
vende jaar loopt. rijzen 
vaak zeer gemengde ge
voelens in het menschen
hart op ! Droevige ge

voelens over onbevredigd verlangen, 
-verslagen hoop. doorworsteld leed, ge-
leden nederlaag ! Blijde gevoelens ook, 
van dankbaren voorspoed, stralende 
vreugde, behaalde overwinningen ! 

Welke overheerschend zijn? Ik weet 
het niet ! Zij wisselen zich af, al naar 
wij nadenken ; want al leven wij snel 
in dezen geweldigen tijd, toch trekken 
bij mijlpalen als deze de .. vorige din
gen" nog eens weer aan onzen geest 
voorbij. · 

Als wij ons nu neerzetten, om elkaar 
te sterken in God, clan treden we 
elkander tegemoet aan ons tekstwoord 
en zeggen bij al het goede, dat wij 
elkaar bij de wisseling des jaars toe
wenschen: ,,Kijk, over die n vorige din
gen", die oude misslagen, die treurige 
nederlagen, die droevige ervaringen, 
daar moet ge nu maar niet meer aan 
denken ! Neen, laten die nu maar te
gelijk met het oude jaar tot het verleden 
behooren ! Luister maar liever naar wat 

< God in de ziel spreekt, als Hij zegt : 
r ,, Gedenk de vorige din gen niet" l 

Wat is het toch een duivelsche ver
~ zoeking, om ons altijd maar te doen 
e denken aan eigen tekortkomingen l 
" :l\lsof wij de hand niet moqen uit

strekken naar eert hooger gees
telijk, overwinnend leven ! Zegt Hij, 
de Almachtige, niet vol troost en 
bemoediging. in datzelfde hoofdstuk 
(vers 25): 

. ,,/k, lk ben het, Die uw overtredingen 
urtdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk 
uwer zonde niet /" 

Willen wij dus het nieuwe jaar in
treden met den vasten wil en een ernstig 
verlangen~ om een Gode welgevallig 
le~en te le1den, clan moeten wij de .. oude 
dmgen niet overleggen". 

Neen, geen overleg meer plegen met 
die oude struikelblokken, die oude hin
derpalen, die een geheiligd ]even in den 
weg staan. 

ER was een oud man, Vader Tijd 
geheeten. Wanneer hij hoorde. 
dat er ergens een kindje ge

boren was, ging hij er altijd heen, 
>m een pakje af te geven voor den 

kleinen wereldburger. 
En overal liet hij strikte bevelen 

achter. dat de eigenaars, v66r zij aan 
bet einde van de levensreis gekomen 
waren, hun pakjes moesten openen, 
111aar allen zouden zij ze met zich mede 
fnoeten nemen - sommigen een langen 
weg, anderen een korteren - en wan-
neer de dag aanbrak, waarop ze dien 
last neerlegden, zou Vader Tijd een 
andere deur openen, waardoor zij 
konden binnentreden in een schoone 
wereld, waar zij nimmer meer lasten 

--·ouden behoeven te dragen. 
En wat denkt ge nu wel. dat zoo

..,-el rijken als armen vonden, wanneer 
ze hun pakjes openden ? Een massa 

eine dingen, de ,,zorgen des !evens" 
heeten. 
De inhoud viel bij niemand in den 

naak, en niemand wenschte ze mee 
~ dragen, maar ze moesten doeo, wat 
ader Tijd bun gebodeo had : den 

last dragen, dien hij voor hen had 
achtergelaten. 

Zij bonden het pak aan een touw 
om bun hals en bingen het voor 

·.zich, zoodat zij op het Pad des Levens 

Weg clan met die oude, bed oevende 
onverschilligheid voor de redding van 
anderen ! 

Weg clan met die koudheid, die lauw
heid ; die aarzeling als bet er op aan
kom t, van de liefde Gods te g~tuigen I 

W eg clan met dien haat en wrok. 
die uzelf en anderen zooveel schrijnend 
leed hebben veroorzaakt ! 

W eg clan met die onzalige gewoonte 
van achterklapping, waardoor reeds 
zoovele harten gebroken zijn ! 

Weg clan, o, weg met die zelfvol
daanheid bij het aanschouwen van dui
zenden, die zonder Christus leven, ster
ven en ten gronde gaan! 

Na vele bange dagen en nachten va~ 
omzwerven was de arke veilig op de 
bergen van Ararat geland. God open
de de ark; zij allen waren behouden en 
een nieuwe aarde werd hun gegeven ! 

Lezer, is ook uw levensschip na 
bange, lange omzwerving veilig geland 
op der Eeuwen Rots? Kunt gij het 
met den dichter van het lied zeggen : 

,,'k Zocht fang vergeefs naar rust en vree; 
Mijn arm, geslingerd harte 
Was dobb'rend op de woeste zee 
Van twijfel, vrees en smarte. 
Maar: 
'k Vond Christus, mijn Rots, , 

als rustpunt voor 't hart, 
En nu i:t mijn vree ongestoord. 
Zijn stem zegt tot mij, als verzoeking mij tart: 
Vrees niet ! Ik leid u steeds voort ! " 
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Weg clan, roep ik u toe, met dien Exodus 12 spreekt van de bevrijding 
tegenzin in het aanvaarden van het kruis, der kinderen Israels uit de slavernij 
uw kruis ! van Egypte, en het was een wonder-

':>, laat ze varen; zij zijn uit den vol e nieuwjaarsdag, toen de bekend
boaze ! .. Overleg de vorige dingen niet /" making van Gods bevrijding tot het 
Wat zoudt ge zeggeo, als gij uw ktnd bedroefde, gebonden volk van Israel 
me· een adder zaagt spelen? U w zoon- kwam. 
tje zich zag vermaken met lucifers bij V rienden, zijt gij reeds bevrijd van 
een kruithuis? Uw dochtertje van gif- de slavenketenen der zonde, die kwel
tige planten zaagt eten? Zoudt gij het lende banden ? O, indien niet, roept 
nietuitschreeuwen: ., Terug !" .. Doe het het clan uit met dien held Gods, wijlen 
niet f' .. Neem er niet van l" onzen Stichter en eersten Generaal : 

Daarom, bij het intreden van het 
nieuwe jaar, dat nog blank voor u ligt, 
roepe'.l wij u toe: Heb geen gemeen
schap meer met de oude dingen, die 
u eeuwige schade berokkenen I 

* * ... 
Dan, plotseliog, evenals het klare 

morgenlicht straalt als in glanzen van 

,,'k Ben slaaf van mijn zonden, 
mijn hartstocht is sterk, 

Mqn ziel is. gebonden 
en kracht' loos mijn werk ; 

Maar 'k werp me in uw golven, 
o machtige vloed, 

Want daar is verlossing 
voor 't snoodste gemoed". 

.. Want op den eersten der eerste: 

f~~~~~<@>~~~~~~~~ 

~ DE LEVENSREIZE. ~ > · EEN PARABEL. ~ 
~~~~~~c4J~<@>~~~~~~~~~ 
voortliepen ~et gebogen hoofd en neer
geslager.! oogen, waardoor ze de schoo
ne din gen des Levens in 't geheel niet 
opmerk~en. 

Eind dijk zei een vriendelijke raad
geefs•.er, Ervaring geheeten, tot hen: 
,,Dz.aagt uw last eens achter u en zie 
eens, of dat niet veel gemakkelijker is". 
Zij droegen hun pak met zorgen dus 
achter zich, en drc:'egeo het met op
geheven hoofd en f1eren blik en liepen 
z66 rechtop, dat de menschen hen na
keken en er zich over verwonderden, 
dat zij, met zulk een zwaren last, nog 
rechter en krachtiger scheoen te loo
pen, clan zij, die geen ,,zorgen" sche
nen te hebben. 

Dan waren er menschen, die hun 
last in 't geheel niet droegen. Ze: 
openden de doos, namen hun zor-· 
gen er een voor een uit en verspreidden 
ze langs het Pad des Levens; clan strui
kelden ze er over, vielen, bezeerden 
zich en ontmoedigden bovendien an-

deren ; en wanneer ze aan het einde: 
van _hun reis gekomen waren, voelden 
ze z1ch o_ver~I gekneusd en pijnlijk en 
waren n1et in staat geweest, zichzelf 
of anderen te helpen, enkel en alleen 
omdat ~e gestruikeld Waren over din
gen, die nooit bedoeld ware I 
struikelblokken. n as 

Maar er waren ook anderen d. 
dezelfde zorgen er uit haalden r:n ~e 
langs het Levenspad legden en h e 
voet plaat t . un 
d . . sen op iedere moeili"kh 'd 

ie hun m den w k J et ' 
brachten hen d· e~ warn; hun zorgen 
maakte .. ic ter tot God. Zoo 

d
.n ZIJ steunpunten van de d. 

gen, ie ZiJ. in h k in .. D un pa vonden 
an Waren er k . 

schen d" 00 nog men-, 1e telke · · 
uit hun pak haal~s een z?rg tegelijk 
vrienden toond en en die aan al hun 
en beu van en, totdat deze er moe 
klachten aa:'~rd~n • altijd maar weer 
dragers zichzelf e_ ~oren, en die last
laatst z66 tot I en un vrienden op . t 

ast werden dat . . d • ZIJ en 
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maand was het begin van den optocht 
uit Babel", zegt Ezra. (Hfdst. 7 : 9). 

Ach, hoevelen zijn er, helaas I die, 
eenmaal uit het Egypteland der zonde 
uitgeleid zijnde, wederom terugvielen 
in slavernij ! 

Kom, in bero.uw op uw knieen voor 
God l Laat deze Nieuwjaars-overden
king voor u een boodschap van God 
zijn en maak u los ! 

Word vrij ! Dan zal er bij het in
treden van het nieuwe jaar groote 
verheugenis over u komen. 

En is Gods volk clan eenmaal vrij
gemaakt van de zonde, clan klinkt Gods 
woord : .. Doe de onbetamelijke dingen 
uit uw midden weg"; en zij deden 
dat op den eersten dag van de eerste 
maand I (Ezra 10 : 17). 

Dit is een ernstig woord ! N iet 
alleen een waarschuwing voor dien 
tijd, maar ook voor onzen dag ! Doe 
ze weg, de onbetamelijke dinge:n I 
God kan ze niet gedoogen ! Zoo 
klonk de Profetische boodschap. Zoo 
klinkt ook thans het Goddelijk woord I 
(2 Kronieken 29 : 3-5). Opdat het 
Huis des Heeren gereinigd worde ! Op
dat het hart des menschen wederom een 
woonstede Gods wezen zal ! Opdat 
het gezin wee:r in eere hersteld zal 
warden! Opdat de kinderen zullen 
warden opgevoed in de vreeze Gods I 
Opdat de liefde weer onder ons he:er
schen zal. want: 

,, W aar lief de woont, gebiedt 
de Heer Zijn zegen, 

Daar woont Hij Zelf, 
Daar wordt Zijn heil ve~kregen 
En 't leven tot eeuwigheid." 

* * ... 
.,Zie, lk maak alle dingen nieuw" 

(Openbaringen 21 : 5 ). 
Klinkt dat niet als een triomfkreet 1 

Is dat niet een zalige gedachte ? 
Eenmaal gevangenschap, in knellende 

zondebanden. Een tasten en dolen in 
der zondenacht ! Een struikelen en 
vallen ! Droevige teleu~stellingen in 
h.et !even ! In onszelf het allermeest l 
En clan die wanhopige pogingen, om 
in eigen kracht een beter mensch te 
warden! 

Zie, Hij, de Eeuwige, Hij wil bij 
de intrede van dit nieuwe jaar alles 
nieuw maken. Nu zal het uitspruiten, 
dat nieuwe, Goddelijke leven, als gij 
u maar op Hem durft verlaten. Voor 
uw zonde zal Zijn vrede in de plaats 
komen, voor uw droefheid komt vreug
de, voor uw lauwheid weldadige warm
te, voor uw zelfvoldaanheid komt 
zelfverloochening, voor uw onverschil .. ' 
ligheid gloeiende ijver, voor uw wrok 
teeder medelijden, voor uw haat de 
liefde, want Hij maakt alle dingen 
nieuw. 

bijnaam kregen van molensteenen. 
Wel, er was nog een andere manier, 

om de moeilijkheden zoo te dragen 
dat ze noch struikelblokken, noch 
molensteenen werden : iederen tegen~ 
spoed te plaatsten op den weg als her
innering aan een of andere gebeurtenis 
in het leven; Bij een terugblik op den 
afgelegden weg. kon men clan alles zien, 
wat reeds doorgemaakt en geleerd was, 
en dat gaf een opgewekt, krachtig 
gevoel. En zij, die op vele van die 
punten konden terugzien, gevoelden 
zich sterker clan zij, die er maar weinig 
telden. Zoo maakten zij hun moeilijk
heden tot schoone mijlpalen. 

Toen kwamen ze aan het einde van 
de reis, en al de menschen, die steun
punten en mijlpalen hadden gemaaktvan 
hun zorgen, verzamelden deze bijeen, 
en hun wiize vriendin Ervaring stapelde 
ze opeen ·tot een grooten hoop aan 't 
eindpunt van den weg en zie, toen wa ... 
ren er geen moeilijkheden meer op het 
afgel gd pad ; ze waren veranderd in 
liefelijke treden van een ladder naar een 
hooger leven. 

Toen ontsloot Vader Tijd de deur 
en bevonden ze zich daar, waar geen 
smart, noch rouw, noch pijn meer is, 
z~nt zij dragen er geen lasten meer. 

1l staan v66r den Troon van God; 
e:n de Levensreize is geeindigd. 
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EEN WOORD VAN WAARDEERING 

VERTROUWEN - DANKBAARHEID. 

DOOR DEN KOMMANDANT. 

• 

Het werd onzen geliefden makkers, Majoor 
en Mevrouw Scheffer, gegeven, een 25-jarigen · 
arbeid als Officier van het Leger des Heils in 
Nederlandsch- lndie te mogen volbrengen. Op 
20 December 1902 kwamen zij te Priok aan, 
vanwaar zij onmiddellijk doorreisden naar Se
marang, waar het Hoofdkwartier destijds ge
vestigd was. 

Onze makkers hebben bier te lande blijde 
dagen gekend - zij hebben bier uren van diepe 
smart doorleefd. De Majoors behooren tot 
die heldenschare van Pad vinders, de Pionnier
Officieren van den Leger-arbeid op Java. Voor
al gedurende de laatste jaren hebben zij geleefd 
met en voor hevig lijdenden. 

Wij danken God, onzen Heer, voor hen. 
Wij loven Hem, door Wiens genade zij steeds 
in den geest van getrouwheid voortgestreden 
hebben. Wij eeren Hem, door Wiens kracht 
hun de overwinning werd geschonken. Halle
luja ! 

Majoors ! Uw Leiders, Uw mede-Officieren 
U w makkers in den strijd groeten en felici
teeren U. Mogen U nog vele jaren van krach
tigen, pittigen en nuttigen arbeid gegeven wor
den ! Wij zijn ; 

DANKBAAR, want God is U genoeg ge
weest; 

VERTROUWEND, want zijn beloften falen 
nimmer; 

HOOPVOL, want de Meester heeft beloofd : 
,,Grootere dingen dan deze zult gij doen"; 

en w!j vragen voor U, dat meer clan ooit 
U den zegen van 

LIEFDE worde gegeven, 
want zij vergaat nimmermeer - haar macht 

is grenzeloos - zij is de meeste•van alle zege
ningen. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEENEN SECRET ARIS. 

Hoofdkwartier, 23 December 1927. 

Onze Generaal. 

Onze bemlnde Generaal heeft een wonder bare 
Veldtocht in Dui.tschland gehouden. Het leger 
des Heils maakt in de laatste jaren reusachtige 
vorderingen in .,das Vaterland." 'Geprezen zij 
God daarvoor ! Niet minder dan vijf duizend 
menschen woonden zijn groote bijeenkomst bij, 
welke in het ,,Circus Bush" te Berlijn gehouden 
werd, en twee honderd vijf en vijftig zielen 
werden voor God gewonnen. Halleluja I 

Voor zijn vertrek uit de hoofdstad werd de 
Generaal door Rijks-President Von Hindenburg 
in het Paleis van den President in audientie 
ontvangen. Hij was vergezeld van zijn dochter, 
Kolonel Mary Booth, die het bevel voert over 
de Leger-troepen in Duitschland. President 
Von Hi denburg gaf blijken van groote belang
stelling in het doe! en streven van het Leger 
des Heils, alsook van z!jn groote waardeering 
voor oos werk. 

Koninklijke erkenning. 

Na twee groote en zeer gezegende bijeen
komsten in Brussel te hebben gehouden, - die 
door een groote schare menschen werden bij
gewoond en waarin Mons. Henri La Fontaine, 
Voorzitter van het Belgische Hoogerhuis, pre
sideerde, · werd ooze Generaal door Koning 
Albert den dapperen en beminden Vorst der 
Belgeo', in het Kon!nklijk Paleis in audientie 
ontvangen. Zijne Majesteit luisterde met be
langstelling naar hetgeen ooze Generaal vertelde 
betreffende den at'beid van het Leger des Heils, 
en sprak zelve vrij ult over Zijn verwachttngen 
met betrekking tot onze toekomst in het 
Belgenland. 

God zegene onzen Geoeraal, en spare hem 
nog vele jaren voor ons Leger en voor de 
wereld I . 

De Kommandants. 
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,,De God 
blijdschap en 

nu der hope vervulle ulieden 
vrede in het gelooven". 

(Romeinen 15 

met alle 

: 13). 

H ET IS een wonderlijk heerlijke gedachte, dat alle lichte ver~achtingen, 
alle hoopvolle vreugde, alle blij uitzien naar de toekomst, die een arm 
menschenhart kunnen vervullen, hun bron, hun oorsprong vinden in 

den levenden God, den God der hope. 

* * • 
MOEDELOOSHEID, vertwijfeling, bange voorgevoelens, angstige somber, 

heid, wanhoop komen niet van God. Deze vijanden van hemel en aarde 
behooren tot de geestelijke machten der boosheid en moeten als zoodanig be, 
schouwd en bestreden worden. Zij berooven den mensch, over wiens geest 
men ze toelaat te heerschen, van zijn macht, vernietigen zijn arbeidslust en 
arbeidskracht, verhinderen de natuurlijke ontwikkeling van de krachten en ver
mogens van den geest en de ziel en dikwijls ook van het lichaam des menschen, 
en zijn schuldig aan het verlies van menig menschenleven. In waarheid zijn 
deze machten der duisternis de vijanden Gods en der menschen ! 

* • • 
WAT of het ook is, ziekte, nood oi. zonde - van uzelf of van anderen -

of alles tezamen, dat de schuld is van 's menschen vertwijfeling - de zonde 
is, goed gezien, de schuld van allen nood, - ik zou willen zeggen, dat die God 
der hope de hulp voor allen is ; ja, voor alles en alien. Er is geen diepte 
van menschelijke ellende, er is geen ziels, of geestestoestand, dien God niet 
verstaat en waarvoor bij Hem geen raad is. Zij het mechanisme nog zoo 
ingewikkeld, zij de schade nog zoo groot, de Schepper van hemel en aarde is 
wel in staat om het te herstellen, ja, om het menschenkind, dat zich volkomen 
aan Hem toevertrouwt, te herscheppen. 

,. 'k Gevoel mij als een mensch, die zelf de telefoonleiding in zijn huis 
heeft afgesneden, en sedert belt en belt, doch tevergeefs tracht, aansluiting te 
verkrijgen; ik kom niet verder", schr~ef een dame mij eens; en velen gevoelen 
hetzelfde als zij. Maar, lieve ziel, ge weet toch we], dat de leiding gerepa
reerd kan worden ? Zeker was het dwaas en zondig van u, de verbinding met 
de eeuwige, onzienlijke wereld af te snijden ; maar wanneer gij berouw hebt 
en naar God verlangt en Hem aanroept in uw nood, zou Hij zich clan niet 
over u erbarmen en u de hulp zenden, welke gij behoeft, om weer met 
Hem verbinding te verkrijgen, ten einde ,,verder te komen"? Ja, ,,die Hem 
zoeken, zullen Hem vinden". 

* * • 
GELOOF NIET. dat het uw ., evensfot" is, zwaarmoedig te zijn, in een 

,,regendag"-stemming te !even, om mismoedigheid of wanhoop in uw geest 
te koesteren. Leg u daar niet. bij neer, wat uw ititerlijke omstandigheden 
ook mogen zijn ! 

Geloof, dat gij tot iets beters geroepen zijt ; verwacht iets beters; zoek 
iets beters en de God der hope zal u met blijdschap en vrede vervullen in 
dit geloof in iets beters. 

,,0 werp dan al uw smarte 
Op Hem, Die alles draagt ! 

En hoop, o hoop, mijn harte ! 
Wees moedig, onversaagd !" 

* * * 
ER STOND voor mijn venster een plant met hangende bladeren en gebo, 

gen top. Bedroefd, hulpeloos. als een stervende zag zij er uit. Ik zag dat en 
beklaagde de plant, en ik gaf haar, waarnaar zij verlangde - water, heerlijk, 
frisch water. 1En de plant dronk. Het water zette zich om in sap en kracht 
in de groene blaadjes en stengeltjes; zij richtte zich op, zij strekte zich uit en 
straalde, en de plant begon weer te groeien. 

Onze Kommandants hebben een zeer drukke 
maand achter zich. Onmlddellijk na afloop van 
het Congres te Soerabaja bezochten zlj achter
eenvolgens Rembang, Sapoerau, Magelang en 
de Lepra-kolonie ,,Pelantoengan". In Magelang 
werd het Congres voor Inheemsche Officieren 
gehouden, en wij beleefden gezegende dagen. 

Zoo gaat het met iedere verkwijnende ziel. die drinkt van de levende 
bron, die ontspringt aan Gods troon; de bron, waaruit wij alien, die dorsten, 
om niet mogen drinken. De ziel richt zich op en wordt vervuld met vreug
devolle verwachting. De mensch herkrijgt den moed ten !even, ontvangt 
kracht om zijn lasten te dragen en zijn moeilijkheden te overwinnen. Hoop 
en vertrouwen, vreugde en vrede nemen de plaats in van mismoedigheid. 
Men verkrijgt arbeidslust. Men durft iets, men wil iets, men kan iets. Men 
wordt tot hulp voor anderen, omdat men zelf geholpen is. De tijd en de 
eeuwigheid verschijnen niet meer als dreigende schaduwen; men durft met het 
oog op beide te zeggen: ,.Immers zullen mij het goede en de weldadigheid 
volgen al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heeren blijven in 
lengte van dagen" (Psalm 23). 

Moge het Nieuwe Jaar voor u en mij rijk zijn 
gelooven, aan blijdschap, vrede en overwinning door 

aan stoutmoedig 
gemeenschap met 

Nauwelijks weer in Bandoeng teruggekeerd 
z!jnde, leidden zlj een indrukwekkeoden gedenk
dleost voor onze ontslapen makkers, Lt.-Kolone) 
Bondam en Brigadier Wolters, terwltl zij ook 
een der wekelijksche Heiligings-meetings voor 
hun rekening namen. Ja, er rust een enorme 
verantwoordelijkheid op de schouders van onze 
Kommandants, .:n wij vragen met vrijmoedigheid, 
dat iedere Heilssoldaat en Christen ooze Leiders 
in hunne gebeden zullen gedenken. 

Vreugd in bet Leger. 
De Kapitelns Ramaker werden verblijd met 

de geboorte van een zoon. Vader zegt twee 
belangrijke dingen n.m.I.: ,,Hij lijkt sprekend op 
mij", en : ,,'t Is een lieve jongen I" Wat bet eerste 
betreft, dat gelooven wij gaaroe. want dat zegt 
vrijwel iedere vader van zijn eerstgeb?ren zoon, 
en aan het Jaatste twijfelen wij ook Jn bet ge
heel niet, want hierover zijn en vader en moeder 
het natuurlijk roerend eens ! God zegene U, 
lieve kameraden, en het kostbaar paod, U toe-

DEN GOD DER H 0 PE I 

rr====================================~ 

:JC 0 0 p. 
't §ekrookte riet Xet hart dat breekt 71w zachte hand 
verbreekt §ij niet; en tot 71 smeekt geneest den brand ,, 
de wiek, die walmt de ziel vol wondien, van 't felste schrijnerz 
en uit wit gaan, die tot 71 vliedt - der diepste wond, , 
tot /zelder vlammen 7Lw groote liefd en 't 'Tu.Joord 71ws le11ens, 
blaast §ij haar aan. verstoot ze niet. ~ dat maakt gezond. 

N. v. K. 
~ - d) 

betrouwd ! Moge de jongen groeien to 
Hinken strijder voor God, in de rang en v 
geliefd Leger ! 

De aardbeving op Celebes. 

Een aardbeving vond plaats op midde 
bes. Natuurlijk maakten wij ons cenig 
bezorgd over het welzijn van ooze kam 
aldaar, doch wij werden gerustgestel 
een telegram van Stafkapitein Woodward 
in hij ons mededeelde, dat alles we! was 
zegt hij in een van zijn brieven, dat de 
beving zoo goed als geen schade heeft 
bracht aan onze gebouwen, ofschoon er 
te Bora en Kapiroi toch veel schade is 
richt en velen ternauwernood aan het 
konden ontkomen. De Stafkapitein rappo 
dat er, volgens de laatste berichten, 20 m 
gedood waren en c1rca I 00 gewond. 
Divisie-Hoofdkwartier werd men zulk ee 
gewaar, dat men zoo spoed1g mogelij 
buiten vluchtte. De kapstok werd onder 
geworpen, schilderijen vielen van den 
ornamenten van de planken. Op het 
van de Landbouw-kolonie werden twee 
bloempotten stukgeworpen, maar over 
..kleinigheden" spreeki de Stafkapiten nie 
Wei roemt hij de groote hulp. die de K 
deurs Kruschwitz en Roslund den Co 
en den Dokter verleenclen bij het helpe 
gewonden, hetgeen zij deden met groo 
fering hunnerzijds. Dank God voor di 
van bereidwilligheid en zelf-opoffering, 
steeds in onze gelederen gevonden wor 

Kommandeur Kruschwitz was juist 
dagen bij onze makker, op doortocht 
eene einde van Ceiebes naar bet ander 
hulp werd door de autoriteiten ten z 
prijs gesteld. 

Ooze zieken. 

Majoor Scheffer gaat, Gode zij da 
vooruit, alsook Mevrouw Scheffer. 
van we! is geweest. Zij zijn beiden in B 

Mevrouw Kronenberg van ons Ki 
te Medan, is eveneens ,,buiten gevecht 
Al wie haar kennen, weten, dat ntoeg 
allerlaatste is, waaraan zij denkt. B 
Ensigne Johannessen, Kapitei., Pout-
het dochtertje van E~~' as 
gelukkig weer geruststeilende bericht 
Hoofdkwartier binne.n. 

God zegene ooze lieve kamerade 
hun spoedig hun gezondheid en kracht 

Overplaatsingen. 

In verband met de ziekte van d 
Scheffer en Mevrouw Kronenberg 
veraoderingen noodzakelijk geworden. 
mandant heeft aan de Adjudants Br 
dragen, tijdelijk bet bevel over de 
kolonie ,,Poelau si Tjanang" te aan 
E<isign C.. enter, d1e reeds circa z 
het Kinderhu1s te Bandoeng verbonde 
assisteeren in bet Kinderhuis te Med 
trokken kameraden zijn bereids n 
ni~uwe aanstellingen vertrokken. 

Adjudante Ingham 

komt, Gode zij dank, weer van Aus 
en zal een aanstelling op Cc lebes 
Moge haar te.rugkeer in ons midden 
gen in gen met zich brengen ! 

Naar Patria. 

Schikkingen zijn getroffen, dat d 
Paistra, met hunne kinderen. S 
Beckley, Adjudante Cullen en Ensi 
ter, met het s. s. ,,Indrapoera", d 
15 Februari van Priok vertrekt, 
zullen gaan, om daar een welver 
te genieten. Moge sterkte en vreu 
Godswege geschonken worden I 
wenschen en gebeden zullen hen vo 
gezellen. 

Kommandeur Kruschwitz 

is op het oogenblik, waarop 
weer veilig en we! in Bandoeng t 
Wat doen deze lieve kameraden, 
de fondsen bijeen te brengen, w 
we.rk kan worden voortgezet, - to 
rijk werk . . En dat bij dat al niet v 
om, waar dit maar mogelijk is, rec 
Evange.lie-arbeid te doen, getuige 
uit haar rapport. 

,,Jk heb pas twee weken in M. 
De menschen waren zoo vriendeli 
voor deze teekenen van zijn g 
Chineesche jongedames hadden 
mij geregeld, dat ik in de ,.Club-r 
huis een en ander omtrent het Le 
kon vertellen. Ook was de Kap 
neezen tegenwoordig, en hij vro 
hij groote belangstelling voor ons 
waarom het Leger zijn arbeid nie 
Ook hield ik twee verlossingsbij 
de gevangenis, en God was ons z 
Halleluja l" 

Stafkapite:in Johansson. 

De Stafkapiteins Johansson z 
met hun Ingrid te Soerabaja. 
~~eft een buitengewoon belangrij 
hJk werk ter hand, doch hij doe 
toewijding van zijn hart en met 
ijver. Moge God hem het zoo 
succes op zijn zware taak geven 

Dank. 

Wij danken alien zeer hartel 
gelegenheid van het Kerstfeest e 
ling des jaars, blijken van hu 
gaven. Het is onnoodig te zegg 
wederkeerig niets dan goeds toe 
de zegen des Heeren met U 

. - m~ 01euwe iaar, en U verg II 
levensreis I e.ze en 
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ET DE KOMMANDANTS IN MIDDEN-JAVA~ 
CONGRES VOOR INHEEMSCHE OFFICIEREN TE MAGELANG. 

Na de congres-dagen in S oera baja vertrok
ken onze Kommandants en de hen ver
gezellende O ff1cieren vandaar, u itgeleide 

edaan door een vriendelijk clu!:ije achterblijvers 
n met h11n beste wans.:hen overladen, naar 

REMBANG. 
ls hun eerstvolgende bescemm ing . 
't Was ook het eerste bezoek van onze Lei

ers aaa d it korps en daarom stond alles in het 
eeken van ,,welkom". Ja heusch, atles l Het 
an blijdschap stralende gezicht van Kapitein 
abriel Ende, de vriendelijke ontvangst in het 

astvrije huis van Mevrouw de Groot, de goed
ezochte bijeenkomst in bet vriendelijke oude 
erkje en de lieve Heils-same!lkoa:ist in de voor 
e gelegenheid keurig versierde Legerzaal . 

't Was alles even hartelijk I Ook de gasten 
eelden in de vreugde en verkondigden Gods 
oedheid door woord en lied. 

Vroeg uit de veeren den volgenden dag . want 
et af te leg gen traject is groot ! Wat moet 

k toch bij het !even vao ooze Heilsofficiereo 
teeds weer denken aan .,Ships that pass in 

the night!" 
Eerst naar Semarang, waar wij ons in het gast

vrije huls van Zuster de Kouter even verpoo
zen, en dan gaat het weer verder, door wonder
schoone dreven, over bergen en door daleo. Hoe 
vinden wij woorden, om u1tdrukking te geven aan 
wat ons hart ontroert bij het aanschouwen van 
die weergalooze natuurschoonheid, die heerlijke 
valleien en schitterende vergezichten. Het heeft 
mlJ te pakken en laat mij niet weer ]os; doet 
mij denken aan Guido Gezelle's1 

,.Mij spreefct de blom een tale, 
Mij spreekt er al wat leeft, 

Mij jubelt 't altemale, 
Wat God geschapen heeft !" 

Maar o wee I de donkere wolken pakken zich 
isamen en het duurt niet fang, of de slagregens 
vallen met stroomen neer I 't Is alsof een on
doordringbaar gordijn ooze auto den weg ver-

spert! Zoo komen wij in 
SAPOERA.N 

aan. Ensi;Jne Lauter en haar Luiteoante verwel
komen ons echter met een blijde g li mlach en een 
verkwikkenden maa ltijd en spoed ig daarop zijn 
de Komrnandants w eer ,, in bet harnas". -Over 
de b ijeenkomst n iets dan !of ! 

SapC1eran! Wat al oude herinneringen wor
den opgewekt. als men daar de voeten zet op 
de geboorteplaats van het Leger des Heils 
in Nederlandsch-Indie ! Want, al staat het oude 
huisje, wa:.rin die beide toegewijde jonge man
nen , die het Leger kwamen vestigen . er niet 
meer, en is d it vuvangen door een behoorlijk 
zaaltje met kwartier, toch trilt het hart, als men 
dezen gewijden grond betreedt. 

Brouwer I Mangoen-Ardja I (Toegewijde 
man). Zoo weet dan, <lat u w arbeid voor den 
Heer niet ijdel is geweest ! Gij zijt, Gode zij 
dank, nog met ons en moge H ij U nog vele 
jar en sparen, om ,,den arbeid U wer ziel" te 
zien groeien en bloeien ! 

Van Emmerikl Mangoen Prawira l (Ede!e 
held!) Gij rust van Uwen arbeid. maar Uwe 
werken volgen U na ! 

Glover, van Rossum, Govaars, Richards, de 
Groot, Cunningham, van de Werken, t zijn 
allemaal bouwers aan het grootsche werk; en 
met onze beminde Kommandants Palstra als 
onze huidige Leiders, met onzen Algemeenen 
Secretaris en Mevrouw Rawle als hun Luite
nants en een staf van trouwe medewerkers aan 
hun zijde, gaat <lat Leger, - grootsch als het ver
leden ook is geweest, - naar onze innige over
tuiging een nog heerlijker toekomst tegemoet ! 

Onze lezers vergeve ons deze ontboezeming, 
bij het betreden van dezen geboortegrond op
gewekt door de schoone herinnering aan een 
grootscb verleden. Crescendo. 

Allen, die het voorrecht hadden, bet 

CONGRES TE MAGELANG 

bij te wonen, waren het met elkander eens, dat 

I wij heerlijke d agen daar doorbrachten ; en niet 
licht zullen wij vergeten de r ijke zegeningen, 
d ie tot ons kwamen. Van meer dan een hoor 
den wij : .. Oit is het bes te Congres voor ln
heemsche Officieren, dat ooit h ier op Java is 
gehouden" . 

Een 30-tal Officieren en Kadetten kwamen 
bij elkaar, en onder aan voering vaa ooze Lei
ders, Kommandant en Mevrouw Palstra, bij
gestaan door den Algemeenen Secretar is en 
Mevrouw Rawie, den Divisie -Off1cier en nog 
een aantal Europeesche Officieren, waaronder 
Brigadier Thomson , hadden wij ecbte feest
dagen voor onze z iel. 

Adjudant Nijheim, de Bevelvoerende Officier 
van het Korps te Magelang had hard gewerkt, 
om door plaatselijke voorbereidingen alles zoo 
goed mogelijk te doen verloopen, en er mag 
gezegd worden, dat bij daarin we! geslaagd is. 

..::: 
iZaterdagmiddag werd een optocht gehouden 

door de stad Magelang. Een fluit·muziekkorps 
hielp bij het zingen en marcheeren, en evenals 
te Bandoeng en Soerabaja, werden ook 
h ier verschillende takken van den Leger 
des Heils-arbeid vertegenwoordigd door ver
schillende groepen Officieren en makkers. Wij 
kwamen daarna samen op de Aloon-aloon, waar 
een flinke, korte openluchtsamenkomst werd 
gehouden, en gingen daarna naar bet Kerkge
bouw, waar dan de eerste samenkomst plaats 
had . Makkers en Soldaten van andere plaatsen -
o. a. Sapoeran, Tangoeng en Ambarawa - wa
ren ook aanwezig. Wij badden een goede tijd. 

Zondag was een bijzondere dag. 's Morgens 
vroeg vergaderden zich de Offlcieren op het 
kerkhof rondom het graf van wijlen Ensigne 
Rebon, die in Mei 1926 bevorderd werd tot 
heerlijkheid. Bij deze gelegenheid werd een 
kruis geplaatst op bet graf. Het was een plecbtig 
uurtje. Terwijl in berinnering gebracht werd 
het !even en het getuigenis van onze zuster, 
die trouw gestreden heeft tot den dood toe en 
die, zooals op bet kruis geschreven staat, 
,,overwon door het bloed des Lams", werd er 

G v~ ~JI TOURNEE. 

,,1!lt gtbatbttRlS btS l\ttbtbaatl:Jfgtn ' Direct na ontvangst van het bericht, <lat 

:2:a{ t t Brigadier Palstra 

! 

0 
:t 1'1' n". Til met een bezoe~ :;,: :r?e!n~ :aren wij aan bet 

DIVISIE~OFFICIER OP 

? t gt n in g ? ll werk getoogen, om de zaal en den overdekten 
o passar, welke laatste voor een bJjzondere open-

slingers en waringin-bladeren te versieren. 

1 JAN UARI 1928. 

d oor a lle aanwezigen f'en nieuw verbond met 
den Heer gesloten, om eveneens Hem te vol
gen en te dienen ,,tot de dag aankomt", wan
neer wij Hem zullen aanschouwen van aange
zich t tot aangezicht. lnnlg werd er gebeden, 
da t de Heer de twee kinderen van de Ensigne, 
d ie mede tegenwoordig waren , bewaren zou in 
Zijn liefde en hen leiden zou in Z ijn wegen. 
Wij gingen van het graf weg, gevoelende, dat 
de Heer tot ons aller hart had gesproken, ook 
van de overwinning, die Hij behaald heeft over 
dood en he!. Prijst Zijn Naam I 

Ofschoon de regen dreigde, waren wij 
des namiddags weer op de Aloon-aloon, waar 
tot een flinke scbare menschen van verschillende 
nationaliteit werd gesproken met een geestdrift, 
die geboren is uit overtuiging van de waarheid 
en de zekerbeid van het geloof in Christus 
Jezus als de Zaligmaker der wereld. en den 
eenigen Weg tot vrede en geluk. 

Ook 's morgens en 's avonds in den Heili
gingsdienst en de Ver!ossingssamenkomst, dle 
gehouden werden in de Kerk, werd ooze ziel 
versterkt en verblijd, door hetgeen wij in 
getuigenis en zang en uit Gods Woord mochten 
hooren van de wonderbare redding, die door Jezus 
is bereid voor een ieder, die tot Hem wil komen 
en in Hem wil gelooven. Met heel veel vreugde 
zagen wij een 70-tal zielen tot den Heer komen. 
Halleluja I 

I 
Maandag werd gewijd aan besloten samen

komsten voor Officieren. De Heer kwam ons 
dicht nabij . Het waren heerlijke, heilige oogen
blikken, die wij mochten doorbrengen in Zijn_e 
tegenwoordigheid. Uit menig gebed en getm
genis sprak het verlangen, om meer dan ooit 
vervuld te worden met dien Geest. die .. ons 
tot het werk bekwaam maakt en die zwakken 
sterk als belden doet staan"; die Geest van 
liefde, die ons dringt, ons zeff gebeel aan Hem 
te geveo, en dan in liefde uit te gaan tot de 
ver!orenen, ,,om hen te breogen aan Zijn voet, 
Die fien gekocht heeft met Z ijn bloed". 

Geve God, dat de zegen. te Magelang ontva~
gen, zich verspreiden moge in alle korpsen, m 
aUe deelen van dit Territorie, en dat daardoor 
nog velen zullen gewonnen worden voor Zijn 
Koninkrijk I ' 

A. B. 

BA WEN. 
Aanvankelijk stond ook hier een openluchtsa· 

menkomst voor den middag op het programma, 
maar vanwege den regen moesten wij ons te· 
vreden stellen met de openbare meeting in de 
zaal des avonds. Ook hier was :le zaal tjokvol. 
Zelfs hadden enkele Heilssoldaten drie en een 
half uur in den stortregen geloopen. om de 
samenkomst toch bij te kunnen wonen I Deze 
prestatle is wel een bewijs. hoezeer ooze 

· "'qldr"o •. hitt. r,. .. £1~(· ..... ti~'L l'-1~~"'·' '!,l';tf:trl~-5"!<.:!'<k. ..,.. ~- . 
met Ernstig en met klem vermaande de Brigadier 1tt;£'1Y.LJi>a'if'-ui11itn ~1££. /Sotoilet ~onbam 

1Srigabitt ~olttts f)erbatf)t. 
tR!J~C' · luchtsamenkomst gebruikt zou worden, 

W ij hadden we! redenen, om de verwelko
ming van onzen lJ. O. zoo hartelijk mogelijk 

zijn toehoorders, zlch te bekeeren, en zijn pleiten 
met de aanwezigen werd met 8 zielen bekn.ond ! 
Hallelujal 

Ja, ook de nagedachtenis dezer beide heldinnen 
des geloofs is tot grooten zegen, en was dit niet 
ln 't minst in den gedenkdienst, welken ooze 
Kommandants op Zondag leidden. Het voorbeeld 
van toewijding. trouw, moed en zelfverloo
chening, dat deze veteranen ons hebben achter-
gelaten, en zooals dit in deze samenkomst werd 
herdacht, is ons geworden een aanmoediging om 
te volharden in den strijd; een aaosporing tot 
volkomen, onvoorwaardelijke overgave aan en 
vertrouwen in den wil en de leidingen Gods ; 
een opwekking tot getrouwen. ijverigen dienst 
des Heeren ,.zoolang het dag is" ; een bewijs 
voor de heerlijke zekerheid, die de Hemelvader 
Zijn kinderen schenkt - de :z:ekerheid reeds in 
dit leven, het eigendom des Heeren te zijn, ,.om 
aiet gerechtvaardigd uit Zijne genade, door de 
verlossing, die in Christus Jezus is"; - een 
:zekerheid, die ook onbevreesd de eeuwigheid 
.doet ingaan I 

Het plotselinge. onverwachte beengaan van 
de:z:e beide Officieren, die slechts enkele korte 
maanden geleden Insulinde vaarwel zeiden, om 

-elders een heerlijken, rustigen, onbewolkten 
tevensavond te genieten, - haar heengaan be
l>aalde ons bovendien bij het ongewisse, de 
broosheid van het !even en was al:z:oo een 
ernstige waarschuwing. om ten allen tijde be
reid te :z:ijn voor de roepstem Gods. 

f:en plechtige, gewijde stemming heerschte in 
de saal, die ondanks den regen flink bezet was, 
toen ooze Leiders op het•ptatform plaats namen. 
Onmiddellijk na het gebed las de Kommandant 
een S:::hriftgedeelte, aao de hand waarvan de 
aanwezigen ernstig werden toegesproken en 

dri d Spoord den Heer te zoeken in ngen aange • 
bet heden der genade. Met diepe hoogachting 

d . k de Kommandant en groote waar eermg spra 
over het !even van de Kolonel en de Brigadier, f docb wees er tevens op, dat de grondslag van 
J:le:ze Godgewijde )evens Jag in haar bekeering 
- bet noo:izakelijk begin van een !even tot eer 
•an God en tot zegen van anderen. 

In warme bewoordingen herdachten eenige 
•Offtcleren haar arbeid en Jeven, - in het bij
~uder van . de Brigadier .- zooals z1j dat Jn 
:Nederlandsch·lndie hadden leeren kennen. 

======= te maken; dit was n.m.J. het eerste bezoek van 
den Brigadier aan Tangoeng als zelfstandig 
korps; verder zouden · de Officieren officieel 
worden gelnstalleerd en dan hoopt de Brigadier 
binnenkort met Europeesch verlof te gaaii, en 
zal waarschijnlijk voor dien ons korps niet meer 
kunnen bezoeken. 

Teedere berinneringen werden opgehaald 
door Mevrouw Kommandant Palstra, herinne
ringen, die ons het geheim van beider !even 
leerden kennen: liefde tot Hem, Die eerst heeft 
liefgehad, lief de tot den medemensch en volkomen 
toewijding aan 's Heeren dienst. Mevrouw 
lichtte een tipje op van den sluier, die het 
verleden dekt, en deelde iets mede van haar 
moeilijkheden en strijd ; hoe zij deze overwon
nen, gedreven door de liefde Gods - ook van 
haar zelfverloochening; beiden 1 vrouwen van 
ontwikkeling, met rijke gaven van hoofd en 
hart, die zich een goede plaats in de maat
schappij hadden veroverd - in die dagen een 
beele bijzonderheid I - voor :Uj met het Leger 
en den godsdienst in aanraking kwamen, - vol 
van idealen, en toekomstplannen - die haar 
gaven en talenten legden aan de voeten van 
Hem, Die haar kocht met Zijn dierbaar bloed, 
niet, opdat eer der wereld, gemak, rijkdom haar 
dee! :z:ouden worden, maar opdat haar loon 
mocht zijn : kostbare zielen. gewonnen voor 
den Meester I 

De Algemeene Secretaris deed ons de Kolo
nel kennen als iemand met een gevoelig hart. 
die met voorbijzien van alles en alien alleen 
zocht het welbehagen des Heeren, - streng voor 
zichzelf, nooit iets van een ander eischend, dat 
zij zichzelf niet oplegde of zelf niet zou kunnen. 
volbrengen. 

En zoo werden deze beide figuren al gr$er 
voor ons ; werden wij vervuld met eerbied en 
bewondering voor haar, die :z:elf over dit:'. es 
nooit spraken, wetende, dat de Hefde en e 
Gods het Alles te boven gaat, en die in hjl!lar 
!even van eenvoud. zelfverloochening en ar
beidzaamheid door de genade des Heeren ~oo 
groot waren gewee~t ; deden bij vernieuwing 
in ons het verlangen rijzen, dat ook ons !even 
z66 den Heer en Zijn dienst moc:ht :z:ljn coe
gewijd; bet deed eigen onvolkomenheid 'ge
voelen, maar richtte tevens den blik op Hem, 
den Almachtige. Wiens genade genoeg was 
voor de Kolonel en de Brigadier, en genoeg 
is voor ieder, die Hem toebehoort en bet al 
van Hem verwacht. Hem werd dezen avond 
tof en dank gebracht voor deze beide !evens I 

Des Maandags, den dag van aankomst, waren 
alle Heilssoldaten aan het station present. Daar 

.stonden ze in het gelid ! Vooraan de enthou
siaste vijftigjarige vlag-Sergeant, die, wanneer 
zijn enthousiasme haar hoogtepunt bereikt. dan
sende kan marcheeren ; daarachter een rij vrou
wen en kinderen, terwijl de mannen de achter
hoede vormden. 

Toen de Brigadier om 3 uur ult den trein 
stapte, ging Kapitein Wattimena hem tegemoet 
en terwijl :z:ij ooze gelederen naderden, zongen 
wij uit volle borst : 

,,Berdiri karna Isa" 
(Staat op, staat op voor Jezus ! ) 

Hierna marcheerden wij naar het Officiers
kwartier, waar de stoet ontbonden werd. 

's Middags om 5 uur een Soldaten-samen
komst, die ondanks den regen door velen werd 
bijgewoond. Het was een lust te 
zien, hoe gretig ooze makkers 
luisterden, naar de Blijde Bood
schap, waarbij de Brigadier hen 
vermaande, trouw den Bijbel te le
zen. en zich te onthouden van ver
keerde qedachten en handelingen. 

Om half zeven ging het naar den 
versierden passar, wear een half 
uur later de samenkomst met zang 
en gebed werd geopend. Hier had 
de plechtigheid plaats, waarbij den 
Kapitein en zijn assisteot het bevel 
van het korps in bet openbaar werd 
opgedragen. De Brigadier :z:eide, 
dankbaar te zijn, dat ook dit korps 
nu haar eigen Officler heeft, het
geen het korps zeker ten goede 
zal komen. en wees er ons verder 
op, hoe noodzakelijk het is, <lat 
we ons onze roeping ala kinderen 
Gods bewust zijn. 

Nadat de Kapitein getuigd had 
van de blijdschap, die zijn hart 
vervult. en een der makkers ee1;1ige 
gloedvolle woorden van getuigenis 
had gesproken, nam de Brigadier 
het woord en stelde de aanwezlgen 
voor de keuze tusschen de vreugde 
dezer wereld, die voorbi) gaat, en 
het zieleheil en de vrede Gods, 
die blijven tot in eeuwigheid. 

Den volgenden morgen naar 
Ambarawa, waar de boeken wer
d~n gei'ospecteerd en vanwaar 
wij 's middags vertrokken naar 

Een pikdonkere weg voerde ons dienze!fden 
avond nog naar Ambarawa terug, maar in ons 
hart scheen het hemelsche licht en vol van dank 
glngen wlj onzen donkeren weg I 

DELIK 
werd den volgenden dag bezocht, waar ten 
huize van den Sergeant Majoor aldaar een 
samenkomst met de Soldaten werd gehouden. 

Hartelijk dank voor Uw gastvrije ootvangst, 
Sergeant Majoor I 

Op Donderdagmiddag werd in Ambarawa 
een openluchtsamenkomst gehouden, waar velen, 
ondanks den fijnen motregen, het Jawaai van 
voorbij rijdendc karren, en bet getoeter van a~to's 
met aandacht naar het Evangelle luisterden. 

Des avonds leidde de Brigadier een openbare 
samenkomst in de Zendingskerk, hiertoe wel
willend door Zendeling Baardt afgestaan . De 
Heer Baardt was ze!ve mede tegenwoordig en 
uitte den wensch, dat de Brigadier heerlijk zou 
mogen genieten van zijn welverdiende rust in 
Europa, om later met nieuwe kracht en energie 
op lava den strijd tegen satan aan te binden. 

Met dankgebed, waarin de .aanwezigen aan 
de hoede Gods werden opgedragen werd de 
bijeenkomst gesloten. S. 'Tangoeng. 


	00360
	00361
	00362
	00363

