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i
n oazea hooggeeerden gast, Lt.-Comm,issioner W. B. Palmer, mogen wij begroeten 

ljb een der veteranen onder de hoogere Staf·Officieren, die. de hitt~ van den strijd der 
;- eerste dagen hebben doorstaan en het Leger hebben z1en groe1en tot de macht1ge 

. ~. wereld·organisatie, welke het thans is. Den 6den Juni, toen hij ons lnsulinde 
'jw.J.::.~.~- dus reeds genaderd was, herdacht de Commissioner den dag, waarop hij 45 jaren 

geleden naar de Kweekschool voor Officieren ging en sodert dien heeft hij onafgebroken gestre-
den in de rangen van ons geliefd Leger. Vijf en veertig jaren Officier van het Leger des 
H ells, en daarbij medegemaakt die moeitevolle eerste dagen uit de wordings·geschiedenis onzer 
organisatie I Een eere·saluut voor deze strijdbare helden dier dagen l Het is met diepen eerbied 
en bewondering <lat wij den Commissioner een hartelijk welkom toeroepen. 

Op 16·jarigen !eeftijd werd de Commissioner reeds bekeerd, Het Leger des Heils was toen 
in zljn geboortestad nog niet bekend; een Amerikaansch zandingsgenootschap hield er echter een 
opwekklngs-veldtocht en in een Heiligingsdienst vond de Comissioner zijn Verlosser. Al heel 
spoedig werd hij onderwijzer aan een Zondagsschool. Langzamerhand ontstond er echter een 
lnnerlijke onvoldaaaheid, een groot verlangen naar een hooger, dieper geestelijk !even en, dit in 
zkhzelf niet vindend noch de kracht ertoe, gaf hij nauwkeurig acht op het !even van andere 
belijdende Christenen uit zijn omgeving. De leer van Heillgmaking, zooals die door ons Leger 
op grond van den Bijbel wordt onderschreven, werd door het zendingsgenootschap niet 
gepredikt en hij werd niet alleen bitter teleurgesteld in de menschen, maar gevoelde ook, hoe 
eigen ziel eronder leed, van haar warmte en gloed verloor. 

Nu kwam hij in aanraking 
met het Leger des Heils, 
dat een korps opende in 
Liverpool,zijn geboortestad, 
Hoewel het Leger in het 
geheel niet kennende, had 
de Commiss· ner reeds 
dadelijk het inuerlijk b~

w tz1jn, dat hij eeamaal 
to~ deze orga '1s tie ::ou 
behooren, dat zija plaats 

ouders vonden het in 't 
gehee) niet goed dat hun 
zoon Heilssoldaat zou wor
den. Het Leger was goed 
voor de lagere volksklassen, 
voorslechte menschen, dron
kaards, e.d., maar hun zoon 
J;agen zij er liever niet. Oat 
was een nieuwe teleurstel
ling en ontmoediging. 

Echter werd al heel spoe· 
dig een nleuw korps ge~ 

opend, nu wat dichter bij 
zijn huis en hier bezocht hij 
de sameokomsten. In een 
dezer diensten, een Heili
glngs bijeenkomst, hield de 
Offlcier, die deze samen
komst leidde, zljn tozhoor
ders den hoogen standaard 
voor, welken het Leger 
alom predikt: de leer van 
een geheiligd )even; en ver· 
klaarde hun de beteekenls 
en het doe! van deze soort 
1amenkomsten. Dit was het, 
waarnaar zijn ziel onbewust 

had gezocht I 
God toonde hem dien 

avond aan, dat hij, om dien 1 

standaard te bereiken, en
kele dingen zou moeten op· 

geven, maar h!j was h!ert~e 
nlet bereid. Toen hemditdui
delijk was, stond hij onmid· 
dellijk op · en verllet de zaal. 

Enke le weken later besloot 
de Kommandant op een Zon
dagmorgen, toch weer eens 
een samenkomst bij te wo
nen, <loch clan in bet oudste 
korps, dat het verst van zijn 
huls was gelegen. Geheel ' 
onbewust sloeg hij den 
verkeerden weg in en kwam. 
zonder dit te weten of te wil· 
Jen, in het aodere korps. dat 
hi! juist had willen vennij 
den . Dien morgen gaf h1j 

z1£hzelf volkoinen aan 

den dienst van God .en 
maakte het beslult, Heils-

soldaat'. tc~worden • ., 

Oedurende de euste tarea van zijn Dfficiers· loopbaan vervulde de Commissioner verschillende 
l'anstellingen in Groot-Brittaanie, waaraa hij overgeplaatst werd naar de Vereenigde Staten van 
Noord·Ame1ika. Als Chef·Secretaris gir:g bij daarop naar Noorwegen, was vervolgens verbonden 
aan de Internationale Kv.eekscholen te Londen. \an 1912 tot 1921 was de Commissioner als 
Territoriale Kommandant belast met de leiding van den Leger-arbeid in Zuid-Amerika met het 

oofdkwartier te Bue!l"os Ayres, en als zoodamg verantwoordelijk voor den Legerarbe1d in 
Argentinie, Uruguay, Paraguay, Chili en Peru, 

Na een gelukkige acht jaren in dit territorie werd den Commissioner het bestuur van het 
Leger des Heils in Finland opgedragen in Januari 1922. Dit land levert heel wat moeilijkheden 
e.n problemen, maar het Leger heeft er zeer veel mvloed, en beschikt over een uitnemende 
schare- Heilsstrijders. 

In Finland worden voornamelijk twee talen .gesproken : door 87 ° 0 der bevolking Finsch 
en door 11 °/o Zweedsch: hiermede meet voortdurend in alles rekening gehouden worden, dear 
di ze beide groepen sterk op hun rechten staao. Het overige dee! der bevolking behoort tot 
aadere nationaliteiten. 

Het Leger des Heils is de eenige organisatie, wie het gelukt is, in dezelfde samenkomst zoo
~! de Zweedsch- als de Finich·sprekenden te vereenigen en deze beide takken van arbeid 
s men te brengen onder een Leider. Vele Officieren spreken de beide talen en de anderen 

rden steeds aangemoedigd, eveneens hiernaar te streven. Het Leger telt er 400 Officieren, 
arvan er een honderd-tal verbonden is aan het Maatschappelijk Werk. Het is een vooruitstrevend 

land en ook het Leger ont· 
wikkelt er zich krachtig. 

Gedurende zijn reizen als 
vertegenwoord ger van het 
lnternationaal Hoofdkwar
t1er heeft de Commissioner 
reeds veelvuldig gelegenheid 
gehad, om op te merken, 
dat het Leger zich ook 
thans nog naar alle zijden 
ultbreidt en nog ioee ,zou 
kunnen uitgroeien, indien 
hiertoe de middelen beschik· 
baar waren. Het Leger vindt 
overal een geopendedeur. Er 
komen zelfs meer aanvragen 
tot vesaging en uitbreiding 
van den Legerarbeid, clan 
waaraan de Generaal we! kan 
voldoen, door gebrek aan de 
benoodigde fondsen, maar 
bo venal door gebrek aan 
Officieren. 

De tCommissioner was 
zeer erkentelijk voor de har· 
teliike ontvangst, hem bereid 
door onze Leiders, den 
Kommandant en Mevrouw 
Palstra, den Algemeenen 
Secretaris en Mevrouw 
Rawie, de Staf· en andere 
Officieren. De meetings, 
welke de Commissioner bier 
reeds geleid heeft, zijn voor 
allen, die daarbij tegen
woordig waren, een bron 
van rijken zegen geweest, 
maar hebben ook door 
het ernstig verlangen naar 
meer van de diepere dingen 
Gods, dat hierin tot uiting 
kwam zoowel van de zijde 
van het publiek als van de 
Soldaten, diepen indruk 
gemaakt op den Commis
sioner. 

De Commissioner was 
gelmponeerd door wat hi} 

in de eerst dagen reeds 
gezien bad van de schoon
heid van lnsulinde, de vnen
dehjkheid en de sympathie 
voor ons werk en z1jn 
Offieren in alle klassen 
en standen, en sprak bet 
verlangen uit, dat zijn be
zoek aan dit Territorie een 
rijken zegen zou mogen 
brengen aan alien.En w1j 
geloovea, dat de samen
komsten, die reeds gehou
den werden, de eerstc drup
pelen :hebben gebracht van 
de stroomen van zegen, die 
de Heer ons: wil zenden 



2 S T R IJ D K R E E T 1 JULI 1928 

HET TOEKOMENDE· O ORDEEL. oor alle eeuwen heen is het 
menschdom dezelfde mee
ning toegedaan over een 
zaak : dat , n . m . L in <lit 
leven de deugd niet altijd 

D O OR DEN G ENERAAL. 
naar waarde wordt beloond, terwijl 
de straffen niet altijd evenredig zijn 
aan het kwaad. Dit spreekt wel van
zelf. De betrekking toch tusschen ge
drag en omstandigheden is niet altijd 
gelijk. Wij allen kunnen het rand
om ons zien, dat de goeden, de 
waarlijk grooten dikwijls worden on
derdrukt, terwijl het den boozen en 
onwaardigen in alle opzichten voor
spoedig gaat. Dit treedt zelfs zoo d ui.
delijk aan het licht, dat het er allen 
scbijn van beeft, als zou er geen Recbter 
zijn. Die rekening boudt met het doen 
en laten der menschen, of dat, zoo er 
al een Recbter mocht zijn, Hij clan toch 
onrecbtvaardig oordeelt. 

Er bestaat ecbter een andere moge
lijkheid en wel deze - dat de vergel
ding slechts uitgesteld wordt; dat er• 
inderdaad is ,.een toekomstig oordeel". 

Zaaien en oogsten, oorzaak en ge
volg, bebeerscben elkander met onver
biddelijke zekerheid in bet gebeele 
leven, uitgezonderd evenwel met be
trekking tot het doen van het goede, 
dan wel het kwade. Deze uitzonde
ring is, sedert de schepping der wereld, 
een zware beproeving gebleken voor 
menschen van allerlei geaardbeid ; be
schaafden en onbeschaafden, goeden en 
slechten. Het heeft grooten strijd ver
oorzaakt in de menschelijke ziel, sinds 
de eerste menscbenziel began te lijden. 
En hieruit is weer een vaste overtui
ging ontstaan, zoo diep, dat zij nimmer 
wezenlijk aan bet wankelen werd ge
bracht: dat het leven niet eindigt in 
het graf, maar dat in een andere wereld 
of in een anderen toestand deze oneven
redigbeden hersteld zullen worden. 

I. 
De Bijbel stemt in deze ten voile 

overeen met rede en intui:tie. Van het 
begin tot het einde verklaart de Bijbel 

met verheven conseq uentie en vrijmoe
d igheid , dat juist dat gebeuren zal, wat 
het menschenhart r eed s vanaf het begin 
der tijden heeft verlangd of gevreesd. 

De eerste der profeten. Henoch, 
slechts ui t bet zev ende geslacht na 
Adam, voorspelde : ,,Z iet, de Heere 1s 
gekomen met Zijne v ele d uizenden 
heiligen , om gericbt te houden te
gen alien" . En Paulus. nagenoeg d e 
laatste der groote profetische stem
men, roept het in de meest merk
waardige woorden met dezelfde be
slistbeid uit, dat God ,.een d ag beeft 
gesteld, op welken Hij den aardbodem 
rechtvaardiglijk zal oordeelen door 
eenen Man, Dien Hij daartoe ge
ordineerd beeft, verzekering daarvan 
doende aan alien, dewijl Hij Hem uit 
de dooden opgewekt heeft' ' . 

Datgene, waar verstand en intui:tie 
naar vragen , heeft de openbaring Gods 
ten duidelijkste voorspeld. Deze be
boefte - we mogen het bijna een nood
zakelijkbeid noemen - blijkt ook dui
delijk, als we acbt geven op enkele 
andere feiten in de ervaring der men
schen, die de gedachte aan een toe
komstig oordeel rechtvaardigen. 

II. 
Hoe sterk, bijvoorbeeld, en algemeen 

is de overtuiging. dat onrecbtvaardig
beid, bedrog en onderdrukking beboo
ren - neen, op de een of andere wijze 
ten laatste zullen worden ontdekt 
en gestraft ! Dit wordt bewezen door 
de wanbopige pogingen, die vaak aan
gewend worden, om bet verkeerde te 
verhinderen , aan het licbt te komen. Wij 
zien bet nog duidelijker in de menig
maal berbaalde uitspraak van de be
nadeelden en verdrukten zelve: dat bet 
hun onderdrukkers wel vergolden zal 
warden, dat deze ,.hun trekken wel 
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Bezoek aan Makussar, het Z en "n9svdd in Midden-Celehes, e 

aun de Lan<lhou v-kolon ie i'e Ku uwora. 

vergezellen. 

3 Mei gingen onze Leiders 
scheep naar Makassar, om van 
daar naar oos Leger-arbeidsveld 
in Midden-Celebes te vertrekken, 
op welke reis schrijver dezes het 
voorrecht genoot, hen te mogen 

De ,,Melchior Treub" bracht ons na een 
voorspoedige reis des Zaterdagsmiddags om 5 
uur te Makassar, waar wij door de Kapiteins 
Steen, in bevel van ons Militair Tehuis aldaar, 
hartelijk. werden verwelkomd. 

Nog dienzelfden avond werd door den Kom
mandant een samenkomst geleid voor de Euro
peesche ingezetenen. De toespraken van den 
Kommandant en van Mevrou w Palstra, gebaseerd 
op zulk een rijke levenservaring in den dienst 
des Heeren, vonden gereeden ingang, terw1jl 
ook het korte woord van Kapitein Ramaker 
met belangstelling werd aangehoord. Het ge
heel vormde een goeden avond. 

Zondag 5 Mei vond de Kommandants om 
half negen reeds in de kindersamenkomst, waar
in door ooze makkers te Makassar op bevat
telijke wijze aan ruim honderd kinderen het 
Evangelie wordt gebracht. 

Om tien uur werd een Heiligingsdienst ~oor 
Maleisch-sprekenden gehouden, waarin zoo echt 
van hart tot hart gesproken werd over de nood
zakelijkheid van een toegewijd leven. Orie zus
ters vernieuwden hun verbond met den Heer. 

Vijf uur n. m. vond ons aan boord van het 
s. s. ,,Roggeveen'', hetwelk ons zou overbren
gen naar Donggala. Een kort oponthoud 
in Balikpapan gaf den Kommandant gelegen
heid, om een onzer Heilssoldaten, die daar 
alleen den strijd mQet strijden, te bezoeken en 
een woord van aanmoediging toe te spreken. 

W oensdag 9 Mei, bij daglicht aankomst 
ter reede van Dong gala. Majoor Woodward, 
vergezeld van Ensign Midtbo, was aanwezig. 
om de Kommandants te verwelkomen. Met 
bekwamen spoed werd gedebarkeerd en spoedig 
bevonden wij ons per auto op weg van Dong
gala naar Paloe, om vandaar verder te reizen 
naar Kalawara. Welk. een verkwikking voc;ir 
h t oog is zulk een rtt langs de Paloe-baa1 I o: goed onderhouden auto-weg biedt op ver
schillende punten telkens weer nieuwe en fraaie 
vergezichten . ,, 

In Paloe werd een oogenblikje ,,halt ge-
houden ten hulze van Kommandeur Roslund, 
die met haar Luitenante onze Leiders har-

vervolgd. Nu niet langer de kustlijn langs, 
maar regelrecht het Paloe-dal in. Aan weers
zijden bet gebergte, dat door verschillende 
onzer Officieren in dienst van bet Evangelic 
voor groote gedeelten · werd doorkruist. 

Een hartelijk welkom wachtte te Kalawara, 
zoowel op het Divisie-Hoofdkwartier als op 
de Landbouw-Kolonie. 

Na een weinig rust brak al heel spoedig het 
aanvangsuur van de welkomsrmeeting aan. Een 
hartelijk ,,Selamat datang" klonk uit a Iler mood, 
toen de Kommaodants het platform betraden 
van de keurige zaal der Landbouw-kolonie. 
Welk een bonte schare was in dit stampvolle 
gebouw verzameld ! Met geestdrift werd het 
eerste lied gezongen, waarna Kapitein Tondaju 
ons leidde in het gebed. Dan een welkomstlied 
door de kinderen der kolonie: met welk een 
ijver en liefde zongen deze peuters hun Lei
ders toe I 

Verschdlende Officieren werd gelegenheid ge
geven, een woord van welkom te spreken, de 
Europeesche Officieren, de Menadoneesche-, 
A mboneesche, Sangireesche, en de Toradja
Officieren vertegenwoordigende. 

Een bijzondere plechtigheid in dezen dienst 
was de uitreiking van het eere-metaal voor vijf 
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t buis zullen krijgen". 
De beleedigde vrouw, die in stilte 

lijdt ; de kinderen, verdorven in hun 
onscbuld; de arbeider, wien van bet 
eerlij k verdiende loon onrechtmatig 
onthouden wordt; de zieke en de een
zame, bedrogen in bun weerloosheid ; 
de weduwe en d e wees, beroofd van 
hun rechten - schijnen zij niet in b un 
ellende te zeggen , en gev oelen w ij. die 
bet bun aangedane onrecht kennen , 
niet instinctief met hen : .. Dit behoort 
recbt gezet te worden ; er behoor t een 
dag van afrekening te zijn - een <lag 
der vergelding? 

H et Oordeel, beschreven in het 
Woord van God, beantwoordt dezen 
algemeenen kreet van den geest des 
menschen. Overeenkomstig dit Woord 
zal bet een dag zijn, waarop ,.bet vuur 
zal beproeven, boedanig eens iegelijks 
werk is", .. welke ook in bet licbt zal 
brengen, betgeen in de duisternis 
verborgen is, en openbaren de raad
slagen der barten" . De recbter komt, 
zeide de oude Profeet, om .. te straffen 
alle goddeloozen vanwege bun god
delooze werken, die zij goddelooslijk 
gedaan bebben." ,.Dan zal de gemeene 
man nedergebogen worden en de aan
zienlijke man zal vernederd warden 
. . . . <loch de Heere der beirscbaren 
zal verhoogd warden door het recbt 
en de dooden zullen geoordeeld warden 
uit betgeen in de boeken gescbreven 
was, naar bunne werken." 

. III 
Let ook op bet algemeen gevoelen 

tegenover verborgen overtredingen. 
Wie, die iets afweet van een gebeime 
misdaad, gevoelt niet, zonder ook maar 
eenigszins de sterkte van dat gevoelen 
te kunnen ve1klaren, <lat de overtreder 
bekend gemaakt moest warden? De 

en twintig-jarigen trouwen dienst als een Offi
cier aan Kommandeur Veerenhuis. Het eere· 
teeken werd hem, na een toepasselijke toespraak 
van den Kommandant, door Mevrouw Palstra 
op de stoere borst gehecht. 

Een Officieren-zangkoor zong een lied, waarna 
schrijver dezes gelegE!nheid voor een kort woord 
van getuigenis verkreeg. Mevrouw Palstra 
sprak clan de aanwezigen toe, er op aandrin
g~nde, dat deze samenkomst het begin zoude 
ZIJn van een heerlijk, gezegend congres. 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag d.a.v. wer
den de voormiddagen besteed aan samenkomsten 
met Officieren en Goeroes. Seiden, de Kom
mandant en Mevrouw Palstra. beijverden zich, 
in deze sameokomsten de hooge Leger-idealen 
den makkers voor te brengen. Donderdags
avonds een vereenigde Soldatensamenkomst 
en op Vr~jdagavond werd een openlucht-licht 
beelden-demonstratie gehouden, waarin op dui
delij ke wijze het !even van Jezus werd ver haald. 

Zaterdag 12 Mei werd de nieuwe zaal van 
het Korps Sibalaja - nlet zoo heel ver va n 
Kalawara gelegen - door den Kommandant of
ficieel geopend. De sameokomst, in verband 
h1ermede gehouden, was zeer druk b~zocht en 
de Kommandant predikte Gods Woord met 
kracht. Het was een groote vreugde, in deze 
en de volgende samenkomst, in dezelfde zaal be
l~gd op Zondagmorgen 7 uur, zeven r.n dertig 
z1elen tot den Helland te zleo komen. 

Zondag 13 Mei waren wij om 10 uur weder
om i1:1: de Kalawara·zaal vergaderd. Het was 
e~n b11zondere Heiligingsdienst, waarin de lieve 
kmderen van ooze makkers de Ensigns Poutlai
nen en Sahetappy en van de Kapiteins Tarima 
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telijk verwelkomde. 
Na eenigen tijd werd de reis naar Kalawara De Kommandants leiden een openluchtsamenkomst in Midden-Celebes. 

moordenaar - hij, die den fatalen slag 
toebracht en vlucbtte; de <lief ..- h ij, 
d ie zicb meester maakte van het d eel 
van den minder schrandere, of hij, die 
bet vertrouwen van een overledene 
schond en ootdekking tracht te voorko
men; de verleider - hij , die misleidM 
de en bedroog en daarna met een leugen 
t rachtte te ontkomen, zijn slach toffer 
aan wanboop ten prooi achterlatende, 
wie kan aan hen, en aan anderen als 
zij , en aan hun daden denken, zonder 
de innerlijke overtuiging. dat ergens, 
op de een of andere wijze dergelijke 
schanddaden ontdekt en de schuldigen 
uitgevonden en met hun zonde gecon.
fronteerd behoorden te warden? Neen, 
leeft er niet in ieders hart een sterk 
voorgevo elen . scbier aangroeiend tot 
een zekere o vertuiging, dat vroeger 
of later bet gebeim ontdekt en d e 
schuldige ter verantwoording geroepen 
zal worden? 

Is het niet welhaast een overtuiging, 
dat onbekend gebleven goede daden op 
de een of aodere wijze beloond be.
hoorden te word en ? T och heeft d e we
reld ontelbare voorbeelden gekend van 
onzelfzuchtige toewijding aan het wel
zijn van anderen, die echter geen erken
ning vond in dit !even. Gezondheid en 
weelde en huis en hoop, ja zelfs het 
!even -het werd a lies in grootmoedig of 
plichtsgetrouw stilzwijgen opgegeven 
voor den medemensch. Moet dit 
aan de vergetelheid worden prijs
gegeven, terwijl er van anderen 
zooveel ophef gemaakt wordt? Moe
ten de verdiensten v an den nPderige 
en geduldige clan verborgen blijven 
of vergeten worden, waar de diensten 
van den zich op den voorgrond drin
gende en zelfzuchtige warden geprezen 

(vervolg pag. 3. kol. 4.) 

en K aswadi, aan den Heer w erden opdragen. 
De Kommandaot, die in zijn toespraak zoo de 
aandacht vestigde op de kostelijke waarde van 
het brengen van hetgeen ons het Jiefste is, nam 
de kleinen een voor een in zijn armen en 
droeg hen in gebed op aan den Heer, Die hen 
den ouders schonk en hen ook zeker verder 
zal w illen leiden en bewaren. 

' s Middags werd een bijzondere samenkomst 
gehouden , waarin vooral de kinderen van de 
Kolonie een werk zaam aandeel hadden door 
hun verschillende oefeningen, die goed ingestu
deerd bleken te zijn. Het programma bestond 
verder uit muziek - en zangnummers, gegeven 
door verschillende groepen uit ons Zendings
veld daar in Midden-Celebe..s. - Een welge~ 
slaagde middag I 

Des avonds om 7 uur werd bet Celebes
congres 1928 besloten met een gloedvolle ver
loss ingssamenkomst. 

Een gezegende avond tot besluit van een 
gezegenden dag ! 

Maandag 14 Mei vertrokken wij wederom 
van Kalawara; de Kommandant en Mevrouw 
Palstra brachten nog een kort bezoek aan Bora, 
Rouwiga en Paloe, waarna ons gezelschap den 
nacht doorbracht te Donggala, waar de Kom
mandants de gasten waren van den Assistent· 
Residetit, den Weledelgestrengen Heer Junius. 

Dinsdag 15 Mei vertrek per s.s. ,,Bontekoe" 
in ooze gedachten meevoerend de herinnering 

aan eenige gezegende, zij het dan ook zeer 
drukke dagen te midden van onze kamereden, 
dii: daar in Midden·Celebes de Legervleg ont
plooid houden. 

Een voorspoedige reis bracht ons den vol· 
genden dag in den namiddag te Makassar. 

Oonderdag 17 Mei werd des avonds een 
lichtbeeldendienst gehouden op bet erf van bet 
Tehuis; een aandachtige schare van ongeveer 
duizend menschen )ulsterde be langstellend near 
de uiteenzettingen, door den Kommandant ge
geven bij de voorstelling van hetleven van Jezus • 

Vrijdag d.a .v. werd in het Kerkgebouw van 
de Nederl. Hervormde Gemeente een bijeen
kotnst gehouden, welke met gezang en gebed 
aeopend werd door den Weleerwaarden Heer 
Os. Eybers, die daarna in een welwillend in
Jeidend woord een beknopt overzicht gaf van de 
wordingsgeschiedenis van bet Leger des Hells • 
De Kommandant sprak daarna over het Leger 
des Hells In zij o verschillende vertakkingen 
bier te lande, en in China; Mevrouw Palstra 
over den Leger-arbeid in Korea. 

Seide toespraken werden met belangstelltng 
aangehoord en ten zeerste geapprecieerd. Wij 
gelooven. dat deze lezing velen een juister in· 
zicht gegeven zal hebben In den arbeid van 
ons geliefd Leger. Een woord van hartelllken 
dank aan den Predikant voor zijn vriendelijke 
inlelding, alsook aan den Heer Berkeljon voor 
zijn ultnemende orgel-begeleidlng van ooze lie
deren, is hler zeker op zijn p\aats. 

God zegeoe den arbeid van het Leger de 
Heils In Midden-Celebes, en te Makassar I D. R 
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De Generaal. 
Wij maakten de vorige maand met leedwezen 

melding van de ongesteldheid van onzen be
miriden GeneraaJ, en sedert dien is uit veler 
hart een gebed tot God opgestegen voor het 
herstel van onzen, in den strijd vergrijsden 
Leider. Zeer tot ooze vreugde kunnen wij thans 
mededeelen, dat er eenigermate verbetering in 
zijn toestand is ingetreden en dat er gegronde 
hoop bestaat, dat hij na een volkomen rust 
v n enkele maanden weer geheel zal hersteld 
z1jn. Wij zijn als een groote Internationale fa
milie, verbonden door de banden van trouw en 
toegenegenheid. Wij begrijpen ten voile de groote 
verantwoordelijkbeid, die thans rust op de 
schouders van Mevrouw Booth en onzen Chef 
van den Staf. Laat ons alien hen gedenken in 
onze gebeden. 

Lt.-Commissioner Palmer. 
Ooze Internationale gast is na een voorspoedige 

reis in ons midden gearriveerd, en bij aankomst 
door Kommandant Palstra, den Algemeenen 
Secretaris en verschillende an de re Officieren 
bartelijk verwelkomd. Na een vluchtig bezoek 
te bebben gebracht aan ooze inrichtingen te 
Batavia en We!tevreden, reisde de Commissioner 
nog dienzelfden dag door naar Bandoeng, 
waar hij bij aankomst met de hartelijke ,,Hal
leluja's" der Officteren en Soldaten werd be
groet. De eerste bijeenkomsten in verband met 
zijn bezoek waren uitstekend en vielen zeer in 
den smaak, doch voor een uitgebreid rapport 
moeten wij U naar pagina vier verwijzen. 

Op bezoek bij den GouYerneur-Generaal. 
Donderdag 11 dezer werden Kommandaat 

Palmer en Kommandant Palstra door Zijne 
Excellentie den Gouvecneur·Generaal ten 
paleize in audientie ontvangen. Ooze Kom
'mandant vond gelegenbeid, Zijne Excellentie 
een a!bum aan te bieden, waarin verschillende 
foto's, die betrekking bebben op on:zen ar
beid. Met belangste!ling werden verscbillende 
takken van onzen arbeid besproken en beiden, 
Kommandant Palmer zoowel als ooze Lekler, 
waren zeer erkentelijk voor de ontvangst 
en de geiegenheid, bun aid us geboden, aan Zijne 
Excellentie eenige mededeelingen betreffende 
onzen arbeid te doen. 

De Gouverneur·Generaal in Djokja. 
Ter gelegenheid van het officieele bezoek 

van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal 
aan Ojokja, mochten wij ook hetgroote voorrecht 
genieten, een bezoek van Zijne Excellenhc met 
g v .. 1.., aar.. ons Militai Te is d te 
ontvangen. Schrijver C1ezes had de eer, de 
hooge gasten te mogen verwelkomen, hen rood 
te leiden door ons gebouw en daarbij doe! en 
streven van onzen arbeid in het kort te mogen 
verklaren. De dames en heeren waren :z:ichtbaar 
verrast toen de ,,Ojokja'sche Zangvogeltjes", die 
in keurige rijen waren opgesteld op de achter
galerij, op een echt oud-Javaansche melodie een 
welkomstlied zongen. Ze zagen er liefelijk uit 
in hun eenvoudige, maar mooie Javaansche 
kleederdacht en boden den dames van het ge
zelschap heerlijke bloemen aan. Een dag van 
beteekenis in de geschiedenis van ons Militair 
Tehuis te Djokja ! 

Onze Kommandants. 
Kommandant en Mevrouw alstra bebben, 

vergezeld van Kapltein Ramaker, een bezoek 
gebracht aan <;:e!ebes, tot het leideo van open. 
bare en Officterssamenkomsten en het afdoen 
van velerlei en belangrijke zaken. 

En route" werden uitstekende bijeenkomsten 
ehouden te Makassar. V oor meerdere bijzonder

~eden moeten wij onze lezers ook bier weer 
verwijzen naar de rapporteo. 

Welkom der Kadetten. 
In een zeer geestdriftige samenkomst, welke 

in de groote zaal van .. Ons Genoegen" te 
Bandoeng werd gehouden. werden de Kadetten 
voor den nieuwen K weekschool-cursus door 
den Kommandant welkom geheeten. . 

Er zijn er dertien in getal. samengesteld mt 
zes verschillende natlonaliteiten, n. I. vijf lodo
Europeanen, vier Javanen,· een Ambonees, een 
Tiroorees, een Chinees en een Batakker .. Hun 

Jaat straalde van vreugde onder het zmgen 
~:n hun welkomstlied en zij zien er bepaald 
kostelijk ult. 

Misschien mag lk in dlt verband zeggen, 
dat de planneo voor den bouw van ooze 

leuwe K weekschool t.hans vasten vorm aan-
n O pracbttgen stand in Bandoeng 
nemen. P een · k d kun-
b bb wij ons van een moo1 stu gron 

e en d teekening van het gebouw 
nen verzekeren en e d b .. h t Hoofd-
ls reeds aan den Eigendom~raa I ~Ju ~e eerste 
kwartier voo. rgelegd. Spoed1g zad van 

I voor en cursus steenleggiog vo qen en .. b in 
het Jubeljaar 1929 hopenMWtJ ht\e~e h~:C~ver 
gebruik te kunnen nemeo. ear a 
meer. 

Vreugdeklokken luiden. 
Het huisgezin van de Kapiteins Steen van 

Makassar werd verblijd door de geboorte van 
een kleinen jongen. De Kapiteins Mepha'.11 van 

Pelantoengan" zijn eveneens overgelukk1g .met 
hun zoon. hun eerstgeborene, en de Ensigns 
Sarlman niet minder bij de geboorte van hun 
dochter. Moge God de oud~rs zegeoen en 

ade schenken bij de belangnike taak van de 
gen oedlng hunner kinderen en mogen de kin· 
opv opgroeien tot ware discipelen van het Kruis I 
deren 

Welkow l · · dd Ka lteln ter Telgte 1s 10 ons mi e~ 
Kade.t· p en binnenkort verwachten w1j 

aangekoill~~· I Hansen van Denemarkeo, ter
Kapiteln nie 5 

S T R IJ D K R E E T 

~tuur recbt op bet boel af ! 
moor :f[flebroutu 1!ommanbant ~. ~alstra. 

3Jebere ikapitein oriinteert }icfJ bagdijks 
tn ricfJt ~tjn hoers dken bag opnieuw 

Onze plaat brengt in beeld : het bereiken van een doe!, - of, met andere 
woorden, de realisatie van een illusie. 

De Stad des Lichts is in 't zicht, de schitterende stralen, die van haar 
uitgaan, schieten over de effene wateren; alle gevaren zijn voorbij, alle hinder
nissen zijn overwonnen. Het stuurwiel, in ferme hand, zal weldra de kleine 
boot in veilige haven brengen. - Een glorierijk einde van een wonder bare reis ! 

Hoe was het begin 1 Was de bestuurder van bet schip maar in de boot 
gaan zitten, zonder kennis der wateren, van wind en getij, in de hoop, dat 
hij in het eind wel veilig zou aanlanden in de Stad des Lichts, waarvan hij 
weleens gehoord had? ,,Neen", zegt ge, ,.dat zou al te dwaas zijn; zoo wordt 
zeevaartkunst niet verworven. Kennis, zelf~discipline, lichaamskracht, vol
harding. zijn hiertoe noodig en worden niet in een dag verkregen. Wie zijn 
doel over de groote wateren wil bereiken, moet wel degelijk studie maken 
van alles, wat hem tot richtsnoer kan dienen; van de gevaren, die vermeden 
moeten worden; van Gods eeuwige en onveranderlijke wetten, waaraan het 
uitspansel boven en de natuurkrachten rondom hem gehoorzamen. Hoe zou 
hij anders zijn instrumenten kunnen gebruiken. waarmede hij zijn richting meet 
bepalen? Ja, dagelijks moeten deze geraadpleegd worden, wil hij den goeden 
koers behouden. En clan, wanneer in onbekende wateren zijn kennis te kart 
schiet, moet hij weten, waar den loads te bereiken, die daar de leiding op 
zich zal nemen. 

Hebt ge den loods wel eens zijn werk aan board van een schip zien doen? 
Hij laat den schipper het roer in handen, maar zijn oog houdt de wacht. Een 
woord, een wenk, een teeken, - het wiel draait en het schip blijft in veilig 
water. Schipper en loods versfaan elkander. 

* * ... 
Hoe duidelijk geeft deze illustratie onze reis op de levensze.e weer. Staan w ij 

zelf niet aan het roer in onze kleine levensboot, die wij allen, wie wij ook 
zijn, gaarne aan het eind der reis in veilige haven wenschen te brengen. 
Maar ach ! hoe lichtvaardig wordt deze reis vaak aanvaard. Men denkt bet 
wel te kunnen doen zonder de wetenschappen, wier gemis den schipper 
op de groote zeeen zeker ten gronde zou richten. Kennis van Gods geboden 
en wetten wordt veronachtzaamd; Zijn kracht niet erkend; Zijn leiding niet 
aangenomen; ,,eigen ik" en ,,zelfbehagen'' schijnen de eenige pun ten, waarnaar 

de koers gericht wordt. Is bet clan wonder, dat de ranke boot te pletter slaat 
tegen de klippen der wereld, en wij op de levenszee overal wrakken van ver
woeste !evens ontmoeten? 

Anderen hebben een hoogere levensopvatting; talenten en gaven warden 
aangewend tot nut en vreugde der menschheid, - maar in eigen kracht ! Is 
niet dikwijls miskenning en teleurstelling U w dee!? En toch, al zoudt ge met 
U w streven oak al de eer en roem, en al het geld der wereld deelachtig 
worden, het zou U niet de vrede en het geluk Uwer ziel brengen; het zou 
U niet in veilige haven voeren. 

Hoe kan de levensreis clan we! tot een glorierijk einde gebracht warden; 
hoe zult ge aan het eind van de reis, ..- als de man op onze voorstelling - Uw 
doel bereiken, in veilige haven landen? 

Zij, die als hij willen eindigen, moeten ook op dezelfde wijze als hij beginnen. 
.,Ik ben bet Licht der Wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet 

wandelen, maar zal het licht des !evens hebben", zeide de Heer Jezus. De 
machten der duisternis wijken, waar Zijn licht schijnt, en liefde en kracht tot 
overwinnen komen in. Zoo is het met een straal van Zijn licht in onze ziel, 
dat de reis naar de Eeuwige Stad aanvaard moet warden. In Hem is alle 
bran van kennis en wijsheid. De geboden Gods zijn in Christus Jezus samen
gevat. Hij strekt Zijn hand uit en stilt de onstuimige levenszee; Hij is onze 
Loads, Die altijd in het gebed te bereiken is - een wenk, een woord, een blik 
in de ure des gevaars, en wij weten, hoe te handelen, hoe te sturen. Zijn licht 
in ans vermeerdert, naarmate wij de Stad Gods naderen; het vervult onze 
ziel met kracht en blijschap en het licht, dat daardoor weer van ans uitgaat, 
helpt anderen in de goede richting te sturen. 

Ja, wij .,verwachten de stad, die fundamenten heeft, welker kunstenaar en 
bouwmeester God is!" 

3 

wijl ons hart een luid ,,Halleluja !" niet kan 
weerhouden bij bet bericht, dat vijf nieuwe 
Officieren van Holland zullen worden uitge
zonden I 

Welk een koninklijk welkom zul!en zij oot
vangen ! Doch niet minder welkom zijn oos de 
Officieren, die reeds eeoige jaren met oos in 
deze gewesten hebben gestreden en nu spoedig 
van bun verlof zullen terugkeeren. Wij denken 
aan de Ensigns Robinson, Priddle en Roed en 
.. ." ... er is plaats voor meer ! ' 

Zielen voor den Heer. 
Het zal ieder rechtgeaard Heilssoldaat het hart 

verblijden, te roogen vernemen, dat er goede 
berichten op bet Hoofdkwartier iokomen met 
betrekking tot de zieleo, die voor God gewoonen 
worden. Een onzer Officieren schrijft: ,,lk ben 
blij , dat vele zielen zich zondaars voor God 
gaan gevoelen en den Heiland zoeken. Ons 
gehoor bestaat uit Chineezen, Menadoneezeo en 
Javanen en iederen Zondag is ooze zaal vol. 
Op Zondag 27 Mei kwamen drie zielen tot 
den Heer : een Chinees een Adventist en een 
Militair". Van een ander Korps vernameo wij 
bet aanmoedigende nieuws, dat drie gehuwde 
paren verlossing hebben gezocht. Geprezeo zij 
Gods Naam I ,,Zielen voor God I" blijft het devies 
~an ons Leger. 

Een orgel gevraagd. 
Is er onder de lezers van de Strijdkreet oiet 

iemand, die ons eeo orgel cadeau wil doro ten 
behoeve van ons rusthuis te Baodoeng? U 
zoudt ons daarmede zulk een grooten dirnst 
bewijzen en ongetwijfeld vele dankbare harten 
aan U verplichten. 

Onze Zieken. 
Wij hadden bet groote genoegen , deze week 

Kommandeur Anderson op het Hoofdkwartier te 
mogen ontmoeten : ofschoon Hink in beterschap 
toenemende, is zij nog laog oiet, waar zij wezen 
moet. Moge God haar spoedig geheel herstellen ! 

Kommandeur Cornelius is ook oiet wel, en 
betreffende Kapiteine Wuite vernamen wij, dat 
zij eenige dagen ongesteld is geweest, doch ge
lukkig tbaos weer aan de beterende hand is. 
Met vreugde zagen wij Luiteoaote Hilbolling 
weer aan de zijde van baar Bevelvoerende Offi
cier; zij werd gedurende eenige wekeo in het 
Ooglijders Hospitaal verpleegd, <loch is gelukkig 
weer in zooverre hersteld, dat zij haar werk
zaamheden heeft kunnen hervatten. Moge God 
al deze lieve kameradeo zegenen en hen weer 
spoedig de zoo zeer gewenschte gezondheid en 
kracbten hergeven ! 

(vervolg van pag. 2.) 
en verheven ? Deze gedachte strijdt met 
onzen aard; het beleedigt onze meest 
eenvoudige begrippen omtrent recht
vaardigheid. Hetzij wij goed zijn of 
slecht, iets in ons verlangt, dat het ver
borgen goede in den mensch ten laatste 
eenige erkenning zou vinden. 

IV 
De beelden, waarmee de Bijbel het 

laatste oordeel beschrijft, komen met 
merkwaardige nauwkeurigheid dezen 
vragen tegemoet. Die Groote Dag 
wordt beschreven als een dag van God. 
waarop God de Vader het vonnis zal 
uitspreken, Zijn kleederen wit als 
sneeuw. Zijn troon een vlamme vuurs; 
clan zal Hij iedere daad beoordeelen, 
met alle geheime <laden, goede en 
slechte ; als de Zoon des menschen Zijn 
engelen zal uitzenden, om eerst het 
onkruid en daarna de tarwe te verga
deren, en ieder zal vergelden naar zijn 
werken. In dien dag zal God de geheime 
daden der menschen oordeelen door 
Jezus Christus, want ,,er is niets bedekt, 
dat niet zal ontdekt worden en ver
borgen, dat ·niet zal geweten worden". 

v. 
Het is niet we! mogelijk om de kracht 

dezer waarheid te onderschatten als 
aansporing tot al wat heilig en ernstig 
is in hen, die haar erkennen. Laat ons 
een blik werpen op het !even der 
Apostelen. Bestreden door al de mach
ten van het heidendom, eenvoudige 
zielen, klein in aantal, tegenover een in 
woede ontstoken wereld, beroepen zij 
zich daarop voortdurend. In bijna al 
hun gesprekken en geschriften, in ' t 
bijzonder in die van Paulus, bemerken 
wij, dat zij werkelijk Ieefden in de ver
wachting van dien Grooten Dag. 

En zoo is bet immer ! Als bij hen, 
zoo is het sedert dien altijd geweest . 
Zoo is het nu in ons Leger des Heils_ 
Het belangrijke feit dat wij verant
woordelijk zijn voor onze eigen daden 
en ten laatste den Almachtigen God 
rekenschap zullen moeten geven, heft: 
het geheele menschelijke bestaan op van 
het peil der redelooze dieren tot bet 
niveau van den naar Gods beeld 
geschapen mensch, komende van Hem 
met de opdracht, te beantwoorden 
aan Zijn bedoelingen met ons, en weder 
tot Hem terugkeerende, om verantwoor
ding te doen van al onze daden. 
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DE VERTEGENWOORDIGER VAN DEN GENERAAL TE BANDOENG. 
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GROOT WELKOM IN DE ZAAL VAN .,ONS GENOEGEN'• ,_ WELKOM DER NIEUWE KADETTEN. 

Met welk een verlangen hebben wij, 
Heilssoldaten en Officieren van Bandoeng, u it
gezien naar deze dagen, die nu alweer ach ter 
ons liggen I ~ En nog !even we in die sfeer, 
waarin ze ons brachten: de sfeer van verwach
ting van groote dingen, die de Heer in ons mid
den wil doen; van geloof voor een opwekking ! 

Zaterdagavond precies op tijd rolde de trein 
bet station binnen, welke ons den zoo geeerden 
gast bracht, benevens Kommandant Palstra, 
Kolonel Rawie en Kapitein Ramaker, die den 
Commissioner reeds te Priok hadden verwel
komd. De begroeting 

aan bet station 

was hartelijk; alle in Bandoeng vertoevende 
Officieren waren aanwezig en ook een groot aan
tal makkers - de vlag in hun midden - maakten 
den Kommandant hun opwachting. Met een blij 
,,Ha!lelujal" en een ,,God zegene den Kom
mandant !" werd de vertegenwoordiger van onzen 
zeer beminden Generaal binnengehaald. 

De Heiligingssamenkomst 

werd er een, om nooit weer te ve:rgeten. 
Op het platform zaten onze edele, dappere 
strijders, als toonbeelden van Gods genade: 
Kommandant Palmer met zijn 45-jarigen 
getrouwen dienst in het Leger, ooze elgen 
geliefde Kommandants met hun rijke ervaring 
van lange, lange jaren als Otficier, Kolonel en 
Mevrouw Rawie, de Majoors Scheffer en Lebbink, 
alien zoovele jaren van volhardenden dienst 
in de rangen van ons Leger, bier in Jodie zoowel 
als daarbuiten, vertegenwoordigende. En als 
we deze eerwaardige groep gadeslaan, buigen 
we erkentelijk het hoofd en danken den Heer 
voor zulke voorbeelden van trouw, toewijding 
en zelfverloochening; ook voor Zijn bewarende 
genade, hun bewezen, en bet jubelt in ons 
hart: .. Ja, God is goed en Zijn dienst is zoet ." 

Gods Heilige Geest zette Zijn stempel op 
deze samei:ikomst. De zaal was geheel vol ; 
het eerste lted was reeds een bezieling en bracht 
ons, met den bidstond, reeds dadelijk in aanra
king met den Almachtige. 

Het tweede lied werd vol geestdrift gezongen, 
waarna ooze Kommandant in warme bewoor
dingen den Commissioner welkom heette en 
bij de vergadering inleidde. 

Het mooie lied van de zangbrigade maakte 
diepen indruk en baande tevens den weg voor 
de toespraak van onzen gast, die ons be
paalde bij de roeping van Jesaja. Vol bezie
ling sprak de Kommandant over de mogelijkheid 
van een geheiligd !even, wekte ons op, er voor 
in te gaan voor een opwekking in geheel oozen 
archipel, maar bepaalde ans tevens bij de mo
gelijkheid, dat deze in de aller-eerste plaats zou 
moeten beginnen in eigen hart. 

Ontroerend was het oogenbli.k, toen een der 
aanwezigen, wien gevraagd werd, de vergader• 
den te leiden in het gebed, manmoedig, doch 
met groote droefheid erkende, dien grooten 
zegen, waarover de Commissioner gesproken 
had, verloren te hebben en daarop naar voren 
kwam en neerknielde, ten einde dezen opnieuw 
te zoeken. In de ernstige stonden, die daarop 
volgden, baden nog drie zielen den Heer, Zijn 
werk in hun hart te vernieuwen. 

Des middags om 5 uur in het Pieterspark een 

op en I u ch t s am c n k oms t . 

Heerlijk klonk de samenzang, vroolijk schal
den de tonen van het muziekkorpsje en het was, 
of geheel de schepplng zich met ons vereenigde, 
om Gode lof en eer te brengeo. En hoe werd 
er geluisterd I Kommandant Palmer sprak een
voudig en begrijpelijk de schare toe en bepaal
de de aanwezigen biJ de liefde Gods, Die Zijn 
Zoon gezonden heeft ter zaligmaking der ge
heele wereld - een liefde, die wij als kinderen 
Gods mogen ervaren in eigen !even. 

De Jongelieden-Zangbrigade gaf een aardig 
lied ten beste, waarna onze Kommandant een 
krachtig slotwoord tot de vergaderden richtte. 

Een heerlijke avond wachtte ons nog in het 

C h i n e e s c h e K o r p s. 

Een korte openluchtsamenkomst op het voor
erf der Kweekschool, die de belangstelling veler 
omwonenden trok, een vriendelijkeuitnoodiging 
aan de omstanders, oak de bijeenkom~t binnens
huis blj te wonen - en weldra was een gloed
volle, geestdriftige Heilsbijeenkomst in vollen 
gang. 

De zaal was tjokvol en dat er ook hier in 
dit Korps gezongen kan worden, werd we! 
bewezen ! 

Na de gebruikelijke inleiding heette onze 
Kommandant de nieuwe l(adetten, die hun eer
sten Zondag in de Kweekschool hadden doorge
bracht, welkom, stelde hen aan het publiek voor 
en droeg hen in een innig gebed aan den dienst 
des Heeren op. 

Tezamen zongen zij nu op hun beurt den 
Commissioner een hartelijk .,welkom" toe, waar
na deze Gcds W oord ter hand nam en den 
aanwezlgen sprak van den eenigen weg tot 
behoudenis. Oat zijn woorden ingang vonden, 
bewee_s we! de aandacht, waarmede alien luister
den. Een ziel gaf in het openbaar het verlangen 
te kennen, dien weg te willen gaan : een mill-

tair stond op en boog zich voor Jezus. 
Tj.T. 

H c t o ff i c i e e I e w e 1 k o m. 

Maandagavond 11 Juni is een bijeenkomst 
geleid door ooze Kommandants, die in veler 
herinnering zal voortleven. Deze meeting 
w«d geh(!uden in de zaal ,,Ons Genoegen" en 
het was een genoegen, om er te zijn. 

Kommandant W. B. Palmer, ooze beminde 
gast, de vertegenwoordiger van het Interna
tionale Hoofdkwartier, was in ons midden en 
werd nu olf1cieel verwelkomd. Verder zouden 
de nieuwe Kadetten ge:installeerd worden. 

Een prachtige schare had de zaal geheel gevuld 
en er was levendige belangstelling voor alles. 

Al spoedlg treft een bijzonder geluid ons oor: de 
nieuwe Kadetten komen zmgend aangemarcheerd, 
de vlag in top en oud-strijders in 't front. Men 
staat altijd weer versteld, hoe men in zoo'n 
korten tijd er in slaagt. mannen en vrouwen. van 
heinde en ver gekomen, (sommigen, die weinig 
meer gezien hebben dan hun dessa) te brengen en 
te vormen, tot wat zij op zulk een eersten avond 
van openbaar optreden als I<adet, reeds zijn 
en kunnen: letten op commando's, marcheeren 
zingen, gehoorzamen; ja het is werkelijk ver
rassend I 

De dappere Adjuclante Lehmann is daarin ook 
onvermoeil::aar. Het is waarlijk met nlet weinig 
geestdrift, dat deze makkers zingen en hun 
v!aggen wulven, waarna ook wij, door den 
Kolonel aangemoedigd, invallen met : 

,.Rom, laat a/om de kr:uisbanier nu wapp'r:en, 
Door 't gansche land, door 't gansche land!" 

Door onzen Kommandant wordt Gods Woord 
gelezen in verband met het welkom der Kadet
ten. De bezielende toespraak, het ernstig woord, 
- we!, de Kadetten zul!en daar later zeker 
vaak aan herlnnerd worden, a!s ze eenmaal in 
den wijngaard des Heeren arbeiden als een 
Officier. 

~~~~~~==~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~n 

B DE JAARLIJKSCHE CONGRESSEN ~ 
~ ZULLEN WORDEN GELEID DOOR il 
ll Lt.-COMMISSIONER W. B. PALMER en~ 
ll KOMMANDANT EN MEVROUW W. PALSTRA. !I 
B BIJGEST AAN DOOR DEN , ~ 
i), ALGEMEENEN SECRETARIS EN MEVROUW RAWIE j! n ~ ll en vele Staf~, Veld~ en Maatschappelijke Officieren, H 
!~ te SOERAB.i\JA van Woensdag 18 tot en met Zondag 22 Juli, ~ 
ll te MAGEL.i\NG van Zaterdag 28 tot en met Maandag 30 Juli. M 

ll te B.i\NDOENG van Zaterdag 11 tot en met Dinsdag 14 Augustus, R 
ll Men zie uit naar verdere hijzonderheden, welke plaatselijk bekend fi 
ll gemaakt zullen worden ! ll 
n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n 

ONZE INTERNATIONALE GAST BEZOEKT SEMARANG. twee zusters naar voren om dien 
zoeken. Halleluja ! ' zegen te 

Een gelukkige schare Officieren en Soldaten 
verwelkomden den Kommandant bij zijn aan· 
komst in Semarang. Uit den trein was van 
verre ooze Legerbanier reeds zichtbaar en 
toen de trein binnenstoomde en de Kommandant 
uitgestapt was, volgde een hartelijke begroetlng 
en werden wij ons reeds bewust, dat ooze Sema
rangsche kameraden dit bezoek tegemoet zagen 
in de verwachting van een rijk gezegenden 
tijd voor eigen hart en van een tijd, waarin Gods 
naam verbeerlijkt en Zijn Koninkrijk zou wor
d~n uitge~rei.d. Onze en hunne verwachtingen 
z11n heerl1Jk 10 vervulling gegaan. 

Enkele uren na aankomst op den 16en Juni 
werd de eerste samenkomst gehouden In ooze 
Inrichting voor Zieke en Behoeftige lnlanders 

,,Boegangan", 

De feestelijk versierde bijeenkomstzaal der 
Kolonie was geheel gevuld en Kommandant 
Palmer werd bij zijn binnentreden op een bui
tengemeen hartelijke wijze verwelkomd. De 
liederen werden met op;iewektheid gezongen 
en de introductie van onzen geliefden Leider, 
zoowel als de ernstige en pakkende toespraak 
van den Kommandant werden met on verdeelde 
aandacht aangehoor:l. Hoe duidelijk werd door 
den Kommandant voorgesteld, dat zij, die eertijds 
kinderen der duisternis waren, thans kinderen 
d,es ]ichts geworden zijn en dat, voorzoover 
men die ervaring nog nkt bezat, er een heer
lijke mogelijkheid is. om daar en dan over te 
gaan van het nachtelijk donker der zonde in 
het beerlijke verblijdende licht van het Evangelie 
van Jezus Christus. In de uitnoodiging gaf een 

·eJ gehoor aan de roepstem des Heeren en wij 
~~looven. dat in z1jn hart duisternis plaats 
moest maken voor Het Licht. .. 

A bet einde der samenkomst werden v1if 
k~nrs door den Algemeenen Secretarls ingeze

ma d et t Soldaat van het Leger des Heils en 
J~~r Moevrouw Kommandant Palst:a in hetgebed 

d a an bun Heer en He1land. opge ragen 
Zondagmorgen, vond ons vergaderd in de 

Europeesche 

S t r a f g e v an g e n i s, 

waar wij een heerlijke samenkomst mochten 
houden met een flink aantal gevangenen. Welk 
een aanblik; deze menschen, door de zonde 
verstrikt en door de wetten des lands afgezonderd 
van de samenlevingl Evenwel, hoe dan ook 
afgesloten van de buitenwereld, God, de Heer 
kwam ans dicht nabij. Vanaf het eerste lied, 
gevolgd door het ernstige gebed van Lt. Kolonel 
Dr. Wille tot het laatste .. Amen" toe, was er 
die ernstlge, aandachtige geest, welke zoo gevoeld 
kan warden in het gezelschap van diegenen, 
die door de omstandigheden des !evens over
rompeld geworden, eindelijk tot het besef van 
hun Waren toestand gekomen zijn. Het inleidend 
woord van den Kommandant werd al heel 
spoedig gevolgd door de toespraak van 
Kommandant Palmer. In duidelijk bewoor
dingen werd door hem uiteengez:et, dat ook voor 
hen in de toekomst een betere dag te verwach
ten was, indien zij slechts in den Naam van 
Jezus wenschten te gelooven, den Naam, waar
door Go:is toorn van ons afgekeerd wordt. 
Twee mannen knielden aan het eind der samen
komst neer aan de voeten van den Heiland. 

Na boven;:ienoemde samenkomst begaven wij 
ons 6 Spoedig naar het 

E u:r o:p e es c h:e ,Kor p s, 

waar de Heiligingssamenkomst werd gehoude~. 
Welk een liefehjke geest was er in dat morgenuur 
waar te nemen. Hoe aandachtig werd geluisterd 
en hoe werd met hart en ziel medegezongen, 
wanneer ooze liederen van !of ~ eer opstegen 
tot onzen Zaligmaker. Het onderwerp van dien 
morgen was: ~Van geloof tot geloof, van kracht 
tot kracht en clan van glorie tot glorie". Treffend 
werd uiteengezet, hoe het inderdaad mogelijk is, 
om in de beteekenis van het Bijbelwoord te 
komen tot het bezit van een volkomen geheiligd 
)even. Gedurende de uitnoodiging, welke ge• 
leid werd door Kommandant Palstra, kwamen 

In den namlddag scheen het alsof Pl . 
het er op gezet had, onze ' uv1us 

openluchtsamenkoms t 
te verhindereo, maar wij hadden 
samenkomst op de Aloon-aloon eHen gedzegende 

b t d · oe eed het ons ar goe , ooze Javaansche k 
de EnsignsSariman en Saridjem te h ameraden, 
den voor bet behoud van hun ia d ooren bid
hun eigen schoone Javaansche t:a)gen~oten In 
een goede middag. · et was 

Daarna volgde de 

Openbare Verlossingssamenk 
. om st 
m het Europeesche Korps. Het 
door Majoor Lebbink 't openingslied, u1 gegeven, 

.. Korn tot den Hei/and zond k 
f • aar, om nu" 

ga reeds het karakter der 5 ' 
Het geheel was in die richttn amenkomst aan. 
de elkaar opvolgende t g gearrangeerd en 
wezen naar dat doe! D oesp.raken en liederen 
huis te Semarang zo~ge: :e~sieL van het Meisjes
bekende woorden : z e .~ egerkrlngen zoo 
kunnen ?" Kommanda~t Pu I 1 zonder Heiland 
aan Mevrouw Komm d a stra brachteensaluut 
per haar echtgenoot :~ tant Palmer. die zoo dap
belang van Gods I( . s aa.t aan den strijd in het 
blijft in Londen. Ko:~~~~1Jk, Po zelve maar thuis 
hierop, hoe o·ok MevrouwaPt I almerverteldeons 
dee! nee mt in den stri' d a mer een act1ef aan
schappelijk Werk oa~e in~erband met het Maat-

Het door onzen r.. rouwen in Engeland. 
Bijbelonderwerp wer~eccrdenk gast behandelde 
en op zeer markaate ~et racht gepredikt 
meenen Secretarls in h'::'~i 11oor onzen Alge
De resultaten van dlen °d andsch vertaald. 
zusters verlossing zoch~voM waren, dat twee 
het verlangen haars hart=~· age de Heer haar 
waren, wanneer de macht geven en haar be
pogingen in het Werk zullen derll duisternls hun 
ontgane buit terug te win~:n~te en, om de hun 

Voorwaar, een gezeg d b 
met blijdschap zal zijn en d ezo~k en een, dat 
engelen Gods, want zoov~~e eg·e~ agen door de 
dien dag hun Helland. zie en vonden op 

D. RAMAKER 

Ook de Kweekschoolvader krijg t een g•!legen
heid om te spreken en getuigt, dat bij in het Leg i: 
den weg gevond en heeft, dien hij het liefst be
wandelt 

Broeder van· Asheck spreekt daarna heerlijke 
woorden uit eigen geestehike ervaring. 

Voorts he bben de zangkoren zich dapper ge
weerd en Ensigne Kub zag haa r moeite dan 
ook we! beloond. Het groote zang koor zong 
een strijdlied, dat er wezen kon, en de kleine 

, ,,lelietjes" deden niet minder hun best: de meisjes 
met de fijne stemmetjes en de jongens met hun 
zwaardere 

Dan moet ook genoemd worden het m zick
korps der Zendings-Kweekschool, dat onder 
leiding van zijn Kapelmeester, den Heer v. d. 
Bo!, zich dapper geweerd heeft. De liederen 
voor samenzang werden door hen begeleid, en voor 
en na hetsamenzijn werden nog enkele nummertjes 
extra ten beste gegeven. H art elijk dank, vrien
den, voor deze gewaardeerde samenwerking I 

Al het gep>tsseerde in de meeti ng doet mij 
denken aan mijn liefde voor gekleurd glas in 
vensterruiten. lk houd van het kleurenspel en 
de tinten, waardoor alles in een kamer zoo 
warm en gezellig wordt. En dat is ook de 
indruk, dien ik vaak houd van de Legerbijeen· 
komste.a ; ze zijn zoo kleurig, warm en gezellig. 
Toch: al die uniformen en kleuren en al het 
aantrekkelijke verhindert ons niet, naar ,.blnnen" 
te z ien, in eig~n hart; en het verdere verloop 
van de samenkomst levert daarvoor het duide
lijkste bewijs. 

Mevrouw Rawle zingt voor ons wondervolle 
woorden: 

,,Een leven slechts, een !even hier beneden". 

slechts, Heer, 
en verder 

.Een Leven 
'k leg het aan U w voeten' '. 

en als clan Kommandant Palmer komt met 
Gods Woord, is alles een en al aandacht. En 
wat hebben wij genoten ! Eerst brengt echter 
de Kommandant ons de hartelijke 

g r o e t en v a n d e n] G e n e r a a l 
over en spreekt van diens persoonlijke belang
stelling in het werk van Nederlandsch Oost
lndie. Hartelijk applaus vol gt op deze woorden. 
Dan gaat de Kommandant voort, te vertellen ' 
over den gezondheidstoestand van den Generaal. 
Zichtbaar doet het alien genoegen te vernemen, 
dat ooze Generaal in beterschap toeneemt. 

Wat hebben wij daarna een geestelijke spij
ze gekregen; inderdaad zaten we aan .,aan 'de 
tafel des Heeren". _ Het was een toespraak, 
zooals wij die gaarne hooren. Alie eer was aan 
God. Dan wekte Kommandant Palmer allc 
Christenen met sympathieke en gloed voile woor
den op, om vooral te bidden voor een opwek
king in Nederlandsch-Indie, hetwelk groote 
instemmlng vond van alle zijden. 

.. ,.Gedenk aan mij, o machtig God," zongen 
wij tot slot en hoe aangrijpend komt dit altijd 
weer tot ons hart, als wij het ern Ug zin n. 

Mevrouw Kommandant Palstra besluit deze 
bijeenkomst met dank aan dien machtigen God. 

H. 
Op Woensdag 13 Juni was de Commissioner, 

bijgestaan door de Kommandants, en de Kolonels, 
beneveas den geheelen Hoofdkwartier-Staf, in bet 

I n h e e m s c be K o r p s. 

Voor den aanvang der samenkomst zon
gen de Kadetten eenlge liederen in de open
lucht; de Commissioner sprak de omstan
ders toe en noodigde hen ult, mede op te 
gaan, om Gods boodschap te hooren. Toen men 
binnenkwam, was het zaaltje geheel bezet en 
moesten verschillende bezoel<ers zich in en buiten 
de zaal met een staanplaats tevreden stellen. 
Nu, dat heeft geen afbreuk gedaan aan het vuur 
en den geestdnft, waardoor deze meeting zich 
kenmerkte; wat heeft men gezongen en'bovenal: 
met welk een aandacht hebben alien geluisterd 
naar hetgeen dezen avond werd gesproken ! 

Jn den bidstond draagt Mevrouw Scheffer de 
bijeenkomst op aan den Heer, waarna het mannen
koor,, Merdika'' een zeer mooi lied voor ons zingt. 
Al heel spoedig neemt de Commissioner het woord 
en weet onmlddellijk aller aandacht te boeien; 
bi) de behandeling van een gedeelte uit Gods 
Woord legt hij speciaal den nadruk hierop, dat 
er voor mannen en vrouwen, van welke natie 
oak, genade is te vinden bij Jezus. Als we zoo 
in de we~eld om ons heen zlen, clan zijn er 
zooveel dmgen, welke ultsluitend bedoeld zljn 
als vermaak, en de Heer wordt vergeten. Maar 
dank God, dat we in lndie een geopende deur 
hebben voor el keen, die maar wil luisteren naar 
het vertroostende en vredebrengende Evange
lie. Nadat Kommandant Palstra nog spreekt 
over de ztele-rust, waar fietelijk leder naar ver
langt en naar zoekt, en dan de vraag stelt, of 
allen die rust in den Heer reeds bezltten, volgt 
een dringende ultnoodiging tot de onbekeerden, 
om nu rust en vrede te zoeken. V1jf zielen 
zochtea en vonden verlosslng voor hun zonden. 
Halleluja I J. v. d. V. 

Don de rd a g'a v on d. 

Wie in Bandocng heeft nog niet gehoord 
van de heerlijke vereenigde Heiliglngssamen
komsten, die elken Donderdagavond In de 
zaal van het Europeesche Korps worden ge· 
houden? leder, die verlangt naar een e 
geheiligd leven en de uitbreiding van het l( e~ 
ninkrijk Gods, komt er gaarne. 0 

Het was dus ook geen wonder, dat de zaal 
gehed vol was., toen de Commissioner oak deze 
samenkomst ~e1dde. W1j hadden een bulten
gewoon moo1en avond, die alien goed gedaan 
heeft. De tegenwoordigheld van Z.H.E.A. den 
Rurgemeester van Bandoeng 10 ons midden 
werd zeer op prijs gesteld. 
_ ~c Kommaodant sprak duidelijk en overtulgend· 
Z1in woorden, ult zulk een rijke rvaring, ge
tulgen van een zeer toegewijd !even, ~ekken 
10 ons op het verlangen naar zulk een leven en 
brengen ons dlchter tot dat doel. Vlctolre. 
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