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·nder de weinige vrouwen, waarvan melding gemaakt wordt in het 

Oude Testament, staat Hanna, de vrouw van Elkana, uit als een 

heldin des geloofs. 

Zij was een innig godsdienstige vrouw, die 's Heeren leiding 

in haar leven ten volle erkende. Doch 

een groote schaduw hing over haar 

en scheen alle andere zegeningen in 

het niet te doen zinken, de kroon op 

hur .b.u..wdtjhl~ven .,het moeder--: a~,, 
was haar ontzegd I Hoe hard was het 

anderen zich in dezen rijkdom te zien 

verheugen ! Zou de Heer haar nimmer 

gedenken? 
Er was geen opstand 

maar in den geest van 

afhankelijkheid van Zijn 

in haar ziel. 

ootmoed en 

genade ging 

zij op naar het huis des Heeren en 

stortte haar hart voor Hem uit, in het 

vaste geloof, dat Hij haar gebed niet 

alleen hooren, doch ook verhooren zou 

te Zijner tijd, de gelofte makende, 

dat haar zoon des ·Heeren zou zijn 

van het begin tot het einde zijner dagen. 

De Heer deed naar haar geloof · 

Welk een nieuwe vreugde kwam in 

haar leven ,__ zijn eerste glimlach, zijn 

wankelende schreden, de eerste woord

jes van aanhankelijkheid en liefde, hoe 

zoet waren_ ze. 
Al te spoedig naderde de dag, waarop 

de gelofte vervuld moest worden en ,....., 

d d. I 
hij had moe ers zorg nog zoo noo ig . 

II 

verkeerdgeplaatste liefde tot verdriet en teleurstelling leiden . Gedenk de 

geschiedenis van Rebecca en hac;r zoon Jacob. 

Hoe dikwijls wordt de zelfvergetende liefde van moeder door de zorgelooze 

jeugd als een alledaagsch feit, onopgemerkt voorbijgezien. Jaren geleden deed 

een predikant mij een verhaal uit zijn 

II 
jeugd. Zijn vader, eveneens predi

kant, woonde met zijn groote fami

lie in een dorp, zijn bezigheden waren 

vele, zijn salaris gering, de behoeften 

groot. Maar wie van ons kende zor

gen ! Moeder was daar en zij scheen 

alles in zich te bevatten, wat aan een 

ieders behoefte kon voldoen. Voed

sel, kleeding, het was alles daar op 

tijd. W el trok er een wolk over haar 

gelaat wanneer wij in ooze onbezon

nenheid met gescheurde kleeren thuis

kwamen, wij moesten voorzichtig zijn, 

het kostte moeite en geld. Maar dat 

kwam weer in orde. 

Tijd om ons kinderverdriet aan te 
hooren, had ze altijd voor ons, zelfs 

al moest het in stilte op de knieen 

voor den Heer uitgevochten worden 

tot de overwinning behaald was. 

Toen gebeurde het op een dag, dat 

ik op mijn gewone jongensmanier bin

nenstormde en ik haar tot mijn schrik 

als bewusteloos op den grond vond 

liggen over een mand verstelwerk. lk 

snelde naar haar toe en vroeg: ,,Moeder, 

wat scheelt u ?" Zij opende de oogen 

met een glimlach en zeide: ,,Niets, mijn 

jongen, ik ben zeker in slaap geval~ 

len, ik hen zoo doodmoe." 

Zij mocht niet weifelen ,__ de Heer 

had geschonken, en zij zou haar woord 

getrouw blijven, en opgaande naar den 

tempel. vertrouwde zij den kleinen 

Samuel aan Eli, den profeet. Het was 

het liefste wat zij had en zij wenschte 

het beste en hoogste voor hem. Hij 

L !EDER JAAR BRACH;r ZIJ HEM EEN NIEUW PAKJE. 
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Nimmer heh ik dit oogenblik kun~ 

nen vergeten ; .gedachtelooze, zelfzuch

tige jongen, die ik was! Dank den 

moest opgroeien in de plaats Zijner Heiligheid, Hem dienende nacht en 

dag. De Heer nam haar offer aan. De profeet Samuel. een man Gods, werd 

een vertolker van den wil des Allerhoogsten, en zijn woorden zullen van 

kracht zijn tot aan het einde der dagen. 

· Niet velen zijn geroepen om Hanna's te zijn in dezen zin, doch bijna iedere 

moeder heeft dit met haar gemeen, dat zij het beste en hoogste wenscht voor 

haar kind, al moet zelfopoffering oak daarvoor haar deel zijn. Hoe hebben 

allen Gods leiding en gemeenschap daartoe noodig, hoe licht kan zwakke en 

Heer, dat Hij haar spaarde, voegde 

hij eraan toe, en ik door kleine attenties en hulpbetoon in daadwerkelijken 

zin mijn liefde voor haar heh mogen betoonen. 

Lieve kinderen, wanneer ge vandaag dien witten bloem aan uw moeder 

zult geven, sta clan voor een oogenblik stil en denk wat haar liefde voor u 

beteekent in uw leven, en dank er haar voor. 

En wanneer zij verre is, of misschien . reeds heengegaan, gedenk dat zij 

het reinste, het beste en het hoogste voor u gewenscht heeft, en dat het de 

kroning van haar liefde zal zijn, indien deze bede in u vervuld wordt. 



2 STRIJDKREET 

MOEDERSDAGPRAATJE. 
door Mevrouw Kommandant Mapp. 

Moedersdag ! Vandaag is 't een dag 
van lieve, gezegende herinneringen. 
Vandaag draag ik een witten bloem 
als aandenken aan mijn moeder, die nu 
al vele jaren haar witte kleederen 
draagt in het Glorieland. Wat al her
inneringen komen me in de gedachten 
als ik aan haar denk ! Zelf had ze 
al jong Jezus gevonden en ze diende 
Hem met een blij hart en een lied op 
de lippen. Ze bracht haar kinderen 
tot Hem en richtte hun schreden op 
den weg der W aarheid. 

Moeder was altijd bezig iets weg te 
geven aan anderen ; geen groote din.
gen - dat voorrecht had ze niet ; mis
schien maar een paar bloemen of wat 
kruiden uit den tuin, of een kopje thee 
aan een vermoeiden reiziger. Zulke 
kleine dingen ; toch won ze daar veel 
harten mee. Het mooie van dit geven 
was, dat ze 't altijd deed met het idee, 
dat ze daar den Heer een dienst mee 
bewees, Dien ze toch zoo innig lief had. 

Hoewel bij het scheiden onzer wegen, 
-toen ik in antwoord op Gods roepstem 
haar moest verlaten om naar Britsch
lndie te gaan, - haar de tranen over de 
wangen rolden, zei ze toch : ,.Zal ik 
mijn God offeren, wat mij niets kost ?" 
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Kommandant Booth-Tucker overleden. 
Met leedwezen ontvlngen wij dit bericht. 

Kommandant f rederick de Lautour Booth-Tucker 
werd in Britsch-lndie geboren; zijn vader was 
rechter, en ook hij had die positie, toen hij 
hoorde over het wer k van het Leger des Heils. 
Hij gaf zijn loopbaan op en ontving in 1881 
zijn eerste aanstelling als Heils-Officier. Het 
volgende jaar opende hij bet werk in Britsch
lndie, waar ondanks groote ontberin.gen bet 
Leger des Heils tot een machtige organlsatie ls 
geworden. Met de twee de dochter van den 
Stichter, de Consul genoemd, gehuwd, arbeid
de hij vele jaren in Britsch-Indie en later in 
Europa en Amerika, totdat in 1903 een spoor
wegongeluk een einde bracht aan het veelbe
lovende !even van de Consul. Teruggekeerd in 
Engeland diende de Kommandant bet Interna
tionaal Hoofdkwartier en huwde in 1906 met 
Lt. Kolonel Reid, met wie lilij het jaar daarop 
wederom een langen termijn gaf aan het Indische 
veld. Sinds enkele jar-en waren de Komman
dants nu buiten actieven dienst. Kommandant 
Palstra heeft de weduwe een telegram van 
deelneming in dtt haar groote verlies gezonden. 

............_.._..,.._- ------- ....... - . ...,.,... d . 

Onze Kommandants. 
Kommandant en Mevrouw Palstra hebben 

n let getoefd om het oorlogspad te kiezen, en 
reeds is een Hinke reeks van samenkomsten op 
Midden·Java achter den rug. Vele zegeningen 
werden ervaren, en zeer zeker niet bet minst 
in de kleine Officiersmeeting, welke te Mage
lang plaats vond. Nu maken de Kommandants 
zich gereed voor een bezoek aan de hoofdstad, 
waar met verlangen naar hen wordt uitgezien. 

Naar Celebes. 
Nu onze Leider weer de teugels in handen 

heeft, en wij met ons gezin enkele weken. rust 
mochten genieten na vele maanden van mge
spannen arbeid, is ~et mij een vr~ugde 25 Juli 

t Stafkapitein H1orth een reisie te mogen 
::nvaarden naar Midden-Celebes. Wij bidden, 
dat God ons bezoek aan onze trouwe makkers 
d · dat verre arbe1dsveld tot groote hulp aar 1n . 

b moediging zal stellen want dat ts oos 
en e h .. SK innig verlangen. Later open WlJ onzen . . 
lezers een en ander mede te deelen omtrent 
ons vcrblijf aldaar. 

Dank U wel! 
Gaarne betuigen wij vriendelijken dank a~n 

de gevers, die ten behoeve van onzen ar.be1d 
ons zoo mildelijk hebben bedacht •. De D.1re~
trice van ons Javaansche Kinderhu1s te Diokia 
deelde ons vol blijdschap mede, een orgel en 
een ledikant te hebben ontvangen. Voor Pe
lantoengan en ons Vrouwen- en Kinder-Zieken-

Na tien jaren in Indie ontmoette ik 
haar weer. [n sommige opzichten had 
de tijd groote veranderingen gebracht, 
maar moeder had nog precies dienzelf
den mooien, lieven geest; nog altijd 
was het haar een vreugde om lief te 
hebben en te dienen, nog immer bezat 
zij hetzelfde rotsvaste geloof. 

Den laatsten dag. dien wij tezamen 
doorbrachten, zal een teedere herin
nering blijven. Aan 't einde van dien 
dag knielden Moeder, mijn echtgenoot 
en ikzelf neer om te bidden. Moeder 
beval ons wederom aan in de hoede 
van God, aan Wien zij ons jaren ge
leden ook had gewijd. Toen kwam die 
laatste wandeling - 'twas maar tot aan 
het hekje van onzen tuin - de afscheids
kus - haar laatste getuigenis: .,M'n 
kind, ik weet, in Wien ik heh geloofd." 

Moeder had haar geheele leven met 
den Heiland gewandeld, en toen de 
schaduwen haar omsluierden, wist zij. 
dat Hij haar niet zou falen. Kunt U 
begrijpen, dat ik vandaag God dank 
voor zulk een Moeder, en dat ik vol 
liefde een witten bloem draag ter eere 
van haar nagedachtenis? 

Lieve moeders, geeft U aan God, 
dat wat U iets kost ? U w jongen. U w 
meisje? Zoo ja, clan kunt U er op 

rekenen, dat eenmaal de dag zal komen, 
dat zij zullen opstaan en U gezegend 
noemen. 

Ik weet natuurlijk, dat velen niet 
zulk een gelukkige herinnering hebben 
aan hun moeders. Het volgende voor
val komt me juist in gedachte. 

In een verafgelegen land zaten twee 
vrouwen naast elkaar in een kamer. 
De machtige oceaan scheidde haar van 
haar geboorteland en vrienden. Ze 
behoorden niet tot dezelfde nationali
teit, maar het Leger had ze tezamen 
verbonden met een innigen band van 
toegenegenheid. Verzoeking - geweldig 
en sterk - had de jongere van de twee 
belaagd, en terwijl ze haar verhaal 
uitstortte, besefte haar vriendin, hoe 
alleen de kracht van God gepaard met 
menschelijk medegevoelen en gezond 
verstand in dit geval konden helpen ; 
haar arm om de andere vrouw 
heenslaand, zeide ze : ,. Mag ik je hel
pen ?" De verzoeking werd overwon
nen, een groote zege behaald, maar de 
droeve klacht, die ontsnapte aan dat 
zwaar beproefde hart zal nooit ver
geten worden: .. O. had ik ook maar 
een moeder gehad, die wat om me vaf, 
wat zou clan m'n !even anders geweest 
zijn !" 
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~ i>oninhlijht ~tbtnhing ~ 
ban Z 

~ ~are jflajc.Sttit be ikoningin·.:fflotbcr. z 
( De Heilssoldaten alsmede de uitgebreide schare van vrienden en Z 
{ belangstellenden in het werk van het Leger des Heils in Nededandsch- Z 
~ Oost-lndie zullen, met gevoelens van hooge erkenteli;kheid, kennis z 
~ nemen van het hieronder volgend schrijven hetwelk de Kommandant ~ 
G. heeft ontvangen van Mevrouw C. A. de GRAEFF - van der '-
Z Wyck, echtgenoote van Zijne Excellentie den GOUVERNEUR- Z 
Z GENERAAL. Z 
Z ' BATAVIA, den 23sten Juli, 1929. .( 
Z ,, He t i s mij e en a an gen am e ta a k om , in v o 1 _ Z 
Z ,,doening aan een van Hare Majesteit de Z 
Z ,,Koningin-Moeder ontvangen opdracht, u te Z 
Z kunnen mededeelen dat het Hare Majesteit ' 
Z : behaagd heeft van de gelden, Welke bij ge- Z ·z "legenheid van Hoogstderzelver jubileum Z 
Z door de vrouwen in de overzeesche gew es ten Z 
Z : z ij n bij e en g e bra ch t en a an Hare Maj e s t e i t z ij n ~ 
Z "aangeboden een be drag van f 1 O. 000. ,_ ~ 
Z "(tien duizend gulden) te bestemmen ten ~ 
Z ,,behoeve van het philantropisch en maat- ' 
Z ,, schappelijk werk van he t He i ls leg er. ~ 
~ Me t de me e s t e ho o g a ch t in g t e eke n i k IDlJ , Z 
~ C. A. de GRAEFF-
Z van der WIJCK. ~ 
~NNNNNNNNNN~NNNNNNNNN~~~NNNNN® 
huis te Soerai.>aja werd ons een gebruikte, doch 
io goeden staat verkeerende auto ~a~eau 9edaan. 
De gramofoon voor het Rusthuts ts er nu ook, 
en behalve dat oog een belofte voor een cro
quetspel, terwijl voor onze Melaatschen-Kolonie 
te Koendoer een pracht partij cement en het 
vrij vervoer daarvan werd geschonken ter ver. 
betering van de afvoergoten en den aanleg
steiger. Deze bewijzen van de sympathie onzer 
vrienden worden door ons uitermate gewaar
deerd; nogmaals : Hartelijk, hartelijk dank! 

Bekend maakt bemind. 
Een verrassing van honderd vijftlg gulden 

werd dezer dagen aan Adjudant Hermes ge. 
zond~n als gevolg van eeo gesprek met 
iemand te Soerabaja. Na afloop vao 
dit onderhoud bood hij dien beer ons jaarver· 
alag aan ; na het lezen daarvan zond onze 
vriend den Adjudant genoemd bedrag. Laten 
ooze Officieren en Soldateo toch immer bereid 
zijn om onzen arbeid welbekend te maken; zeker 
zal daardoor veel onverschilligheid ten opzichte 
van ons werk plaats maken voor warme sym
pathie. 

Versterkingen in aantocht. 
Ja, tegen oos Congres hopen wij ze te kun

nen verwelkomen, l<apiteine E. Kuepeli ult 
Zwitserland, Luitenant I. Hunter en Kapitein 
H. Matthews, beide van Engeland, en Luitenant 
Cbristlaan Friedrikse uit Denemarkeo. W1j bid· 
den hen toe: een goeden overtocht, behouden 
aankomst en vele zielen voor den Meester ge-

wonnen in deze landen. 
Blijde intrede. 

Stafkapiteins Johannson, die met verlof in 
Zweden zijn, deelden ons het heugelijk nieuws 
mee, dat bun een zoon geboren is ; lk zou 
Ingrid we) eens met haar broertje willen zien I 
Ensigns Tichelaar van Semarang mogen wij ook 
feliciteeren, en we! met eeo lief dochtertje; wat 
zijn ze gelukkig ! Ook bij Kapiteins Wen as te 
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,,E(EISJN DRUKKEN'' 
door den Kommandant. 

Hoewel het feitelijk nog slechts een korte 
tijd geleden is sinds wij terug kwamen in het 
ons zoo liefelijke lnsuliode, lijkt het al 
weer heel lang. Oat komt, doordat die 
weken zoo druk zijn geweest en omdat elke 
dag in beslag genomen werd met reizen en 
met het b1thandelen van en nauwe aandacht 
schenken aan de zakeo, hetwelk dee! uitmaakt van 
de plicbt van een Leider van den Hells arbeid. 
Oaaroe zou ik de lezers van den .,Strijdkreet" 
lets vertellen over onze ervaringen - lets 
over wat we hebben gezien, gehoord en wat 
onze aandacht heeft getrokken. 

Wij scheepten ons in te Sydney, waar we 
waren aangekomen met den treio uit Melbourne. 
Gedurende de eerste dageo, welke wij door
brachten in deze belangrijke stad, werden we 
allerhartelijkst ontvangen door bet hoofd 
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Zullen wij clan, die moeders zijn, 
niet ernaar streven om de kostbare 
panden, die God ons geschonken heeft, 
z66 groot te brengen, dat als ze 't 
ouderlijk huis verlaten, onze zorg niet 
meer hebben, en de moeilijkheden des 
!evens hen pijnlijk bestormen, de ge
dachte aan moeder, en wat zij hun 
zou raden, ze over de beproevende 
omstandigheden heen zal helpen ? 

Oneindig veel beter toch z66, clan 
dat ze onverstandig maar zouden han
delen, verdriet en nederlaag lijden en 
moeten gevoelen : ,. 't Zal moeder toch 
niets kunnen schelen, want die gaf d' r 
nooit wat om!" 

van de Kweekscbool, Kolonel Bell. Niet 
licht zal ik de sameokomst vergeten, die 
wij met de Kadetten hadden - wat luisterden 
ze, en hoe oamen zij de geschiedenis van den 
arbeid vao ons Leger in Nederlandsch· 
lodie ter harte. Ik hoop sommige van deze 
jonge menscben nog eens te ontmoeten in het 
een of andere Zendingsland. 

Wij glngen Brigadier en Mevrouw Thomson 
in hua klelne huisje opzoeken, waar ze nu 
wonen en dat in elk opzicht zoo echt .. Leger" 
is. Bij ODS vertrek kwam~n .zij noc tVt!i adU 
de boot. Die lieve Thomsons, we kooden zoo 
voor ze gevoelen, nog altijd vol ijver en geest
drift, nog altijd dezelfde liefhebbers van zielen. lk 
geloof. dat bun hart nog vaak in Java Is. Zij 
lateo hun groeten overbrengen aan alle makkers
Officieren en vrienden in deze landen. 

Aan boord kan het !even soms eentonig zijo, dat 
wordt teo minste wel beweerd ; voor den Heils
soldaat echter i8 dat niet zoo, want bet is 
verwonderlijk, hoe meo hem steeds weer op
zoekt en zoowel passagiers als de scheepsoffi
cieren een praatje met hem komen aanknoopen. 

0. a ontmoetten wij een zekeren mijnheer 
Reed, met z1jn vrouw en volwassen zoons. 
Zichze.lf voorstellende, vertelde hij ons, 
dat htj van Tasmanle kwam, en aanstonds 
werden wij gewaar, dat hij de zoon was van 
Henry Reed, die een der eersten was onder de 
welgestelde klassen in Engeland, die bet Leger 
in z'n vroege dagen bijstand verleenden. 

We leerden ook een laodgenoot keonen, een 
planter die bet beheer bad van een onderneming 
op Java. Deze vertelde ons, dat hij gcdurende 
achttien jaren zijn verlof had opgespaard, en 
nu alles tegelijk nam. Hij giog verschillende 
landen bezoeken. 't Was een flink iemand, en 
een pretti11 tafelgenoot. 

Onze Scheepskapitein was allervoorkomendst 
en nad ons heel wat te vertellen over bet goede 
Werk, dat bet Leger deed, eraan toevoegende, 
dat zljn eerste herinoering hem terugvoert naar 
dertlg jaren geleden, toen hij voor de eerste 
maal het Leger zag, in Amerika. Door de 
vriendelijke regeling van den Gezagvoerder had 
ik bet voorrecht op oozen laatsten Zondag~ 
morgen een samenkomst te houden. Bijna alle 
passaglers waren tegenwoordig en tk geloof, 
dat deze dienst ' oor velen tot zegen is geweest. 

Welk een vreugde was het om bij aankomst te 
Makassar ooze lieve makkers, Adjudant en 
Mevrouw Roed weder te ontmoeten. Hun 
kinderen zijn wel, z.ij beiden eveneens. Mevrouw 
Palstra en ik waren verlangend Mevrouw Ensign 
Poutiaioen te bezoeken. Zij Is zwaar ziek ge· 
weest, maar gelukkig Is zij thans betereode. Het 
deed ons goed haar zoo blijmoedig, getroost 
en opgewekt aan te treffen: misschien was oos 
bezoek haar ten zegen, maar wij weten dat bet 
ons voor hart en ziel goed deed haar zoo gP
duldig en vreugdevol te zien. En dan dat ver
langen om maar gauw beter te zijn tenelnde 
daarginds in Kapiroi haar echtgenoot, den Ensign, 
in den strijd te belpeo. 

Wat hebben wij uitgezlen naar onze aan
komst te Soerabaja. Wij meenden toen wij 
nog ver van wal waren, de uniformen van de 
ons wachtende makkers te onderscheiden. t k 
zagen wij ze duidelijk - de Kolonels de· b rb s ' 
Majoors Beckley en Stewart de Off~ . n • ·• 

Kl . · k K • 1c1eren van de 101e • orpsen, Mllitair T h 
1 D M d e u s en van 

S~roaroeng. e lo erhouds,Stafkapiteln Htorth, 
m n Secretarls, Kapitein Ramaker' die straks 
even dieostig en hulpvaardig als altoos ons 
met de bagage erdoor hlelp 

Het was echt, om weer thuis te zijn. 
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W ilt U een oogenbllk deze gravure beschou
wen? zij stelt U voor een grootsch, schoon 

en zegenrijk gedeelte uit bet zoo aan arbeid 
volle !even van onzen grooten MeE:ster. Deze 
plaat verwijst ons naar het ontroerend Bijbel
verhaal. opgeteekend door Lu leas, hetwelk luidt 
als volgt: 

,,En het geschiedde op den volgenden dag, 
dat Hij ging naar een stad, genaamd Nai"n, 
en met Hem gingen uele uan Zijn discipelen, 
en een groote schare. En als Hij de poort 
der stad genaakte, ziedaar, een doode werd 
uitgedragen, die een eeniggeboren zoon zijner 
moeder was, en zij was weduwe, en een groote 
schare van de stad was met haar. 

En de Heer, haar ziende, werd innerlijk met 
ontferming ouer haar bewogen, en zeide t·t 
haar: ,. Ween niet !" Hij ging toe, en raakte de 
baar aan (de dragers nu stonden stil); en Hij 
zeide: ,,Jongeling, Ik zeg u, sta op!" 

En de doode zat ouereinde, en begon te 
spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. 

En ureeze beving hen alien, en zij verheerlijk
ten God, zeggende: ,,Ben groot profeet is 
onder ons opgestaan, en God heeft Zijn uolk 
bezocht." 

De Meester is van Kapernaiirn gekomen, waar 
de man ult de heidenen, de hoofdman over 
honderd, wiens dlenstknecht krank was, zulk 
een lieerlijk, eenvoudig geloof in den Heiland 
had getoond. 

Nu werd de rels door Galilea voortgezet in 
de richting van liet J oodsche stadje Na1n. Een 
9roote schare, de discipelen, de kranken, welke 
genezing hadden gevonden en vele anderen 
volgden den grooten profeet van Nazareth, 
dankende en lovende God voor wat Hij in 
Hem aan Israel had gegeven. 

Hoe vredig ligt dat stadje Nai:n daar met 
bear witte huizen tegen en op dlen heuvel 
vooral nu de avond begint te dalen en d~ 
nelgende zon haar met haar laatste stralen groet. 

Als wij ons binnen de poorten van hetstadje 
begeven, treft ons een ongewone drukte, geen 
feestdrukte, neen I hoe zou dat kunnen? De 
oorzaak van deze drukte is : de eenige zoon 
eener weduwe is gestoruen. Welk een overeen
stemmlng heeft dat stadje met wat men vindt 
in de kleine en groote steden en dessa's van 
Java, en in de harten en !evens van haar be
woners. Na'in - van buiten gezien : vredig 
hggend, gekoesterd door de avondzon, een 
vreugde voor het oog, een verlustiging voor 
het hart. Maar . . . . · binnen de poorten : 
droefheid, een weenende moeder, een doode 
zoon, de eenige welke zlj had. Binnen de poor
teo smart, verlies. eenzaamheid, dood en zulks 
door de zonde. 

Geeft dat ntet een getrouw beeld van wat men 
in oos schooo I osuliode te veel vuldig aaotreft? 
Van buiten, hoe moo! liggen daar onze steden 
en des~a's, omgeveo door trotsche bergen, met 
als o~dergrond het groene kleed der sawah's, 
W!'lt!rd!lor de groote bergstroomen hun weg 
naar de zeeen vinden. Van buiten, buiten de 
poorten ! , . maar van l.Jionen ? W eenende moe
ders, geestelijk gestorven zooen en dochteren, 
de geestelijke dood heerschend in allerlei vor
meo, achter zich Iatend een stroom van dlepe 
smart, een te groote optocht van gebrokenen 
van hart, van verwaarloosde kinderen en ver
woeste !evens. Van bulten? schoone paleizen, 
moderoe kleediog, weelde, muziek en dans, maar 
binnen de poorten? In de eenzaamheid? Ge
broken harten, menschenzielen. die tevergeefs 
trachten haar dorst te lesschen aan de gebroken 
waterbakken der wereld. 

Daar bulten de poort geschiedde het, daar 
ontmoetten deze twee groepen elkander. Van· 
ult de stad komt die weeneode schare met als 
hoofdpersoon de moeder, de weduwe, de een
zame, die al wat zij bezat, verloor In haar zoon. 
Reeds eerder had zij eeo dierbare naar de Jaatste 
rustplaats vergezeld, toen was haar jongeu 
haar overgebleven; die werd haar steun, haar 
troost, haar kostwinner en nu was zij alleen. 
Oat zij weende, hartbrekend weende, kuoneo 

( ~ :C* NOTEDOP-NIE~ ~~ 
S. K. VOOR ESTLAND. 
Waar 't Rood-Geel-tllauw wappert, wordt 

altijd :zoo spoedlg mogelijk gezorgd, dat een 
wlt-gevleugelde Heilsboodschapper, de ,,Strijd
kreet" ultgegeven wordt. De N. O. I. Strijd
kreet en haar Malelsch-Javaansche zusteruitgave 
Pemberlta Peperangan fellciteeren Estonie met 
het felt, dat de Geoeraal heeft goedgekeurd 
ook in dat land een Strijdkreet te publiceeren. 
Binoeokort zal de•e in de Finsche taal 
verschijnen. 

JAPAN verkocbt 193.000 exemplaren van 
den .,Anti-Drank" S. K. De Hoofd-Commissarls 
van Politle kocht 100 exemplaren ter uitdeeling 
aan de Politie-Bureau's te Tokyo. 

Oit bijzondere nummer der ,.Toki-no-Koye" 
wordt bescbouwd als de grootste individueele 
propaganda tegen drankverkoop die Japan 
kent. In een groote weverij in Noord-Japan 
werden 60 van deze ,,Toki-no-Koye" verkocht; 
onder de arbeiders waren drie beruchte dronk
aards, die al veel moeite hadden bezorgd. Ze 
kochten den Anti-drank Strijdkreet enals gevolg 
van bet lezen daarvan hebben ze den drank 
opgegeven. Hlerover waren de overige wevers 
z66 verbaasd, dat 150 personen besloten ge· 
beelonthouder te worden en de geheele fabriek 
,,droog" werd. 

S. K. VERTALER GESTORVEN. In 
Britsch-lndie (Zuld) was Br. Poonah veertien 
jaren onze vertaler voor den Tamil Strijdkreet. 
Uit bet Hindoelsme bekeerd, gaf hij den Hindoe 
tempel te Vadasery over om afgebroken te 
worden. Op dezen grond 1taat het tegenwoor
dlge bijcenkomstlokaal. 

S T R IJ D K R E E T 

wij begrijpen. Is er een moeder, die weent om 
U? niet omdat gil gestorven zijt, neen, maar 
omdat gij voor haar zijt als een verloren zoon 
of dochter, laat haar niet !anger weeneo, keer 
tot haar terug, voordat het te laat is. 

De beide groepen bewegen zich voort, de 
eeoe naar de plaats welke men - ten onrechte 
- het einde van den mensch heeft genoemd · 
rouw, droefheid, weenen, eenzaamheid, dood zij~ 
haar kenmerken, en van de andere? Verlossing, 
genezing, nieuw !even, lofliederen ! Hoe kan 
het ook anders, waar men den Vorst des Levens 
in het midden heeft ! 

Wat zal er gebeuren, zal men elkander pas
seeren zonder meer? Neen I Dan ware Hij 
de Helland niet geweest. En de Heer:, haar 
ziende, werd met innerlijke ontferming over 
haar bewogen, en zeide tot haar: ,, Ween niet!" 
Ligt bet niet in de meoschelijke natuur, liever 
een huis waar vreugde heerscht, bionen te tre
den, dan een huis des rouws ? Niet alzoo met 
oozen Heiland, Hij zag haar en werd met ln
nerlijke ontferrning bewogen. Hij zag haar, niet 
de groote schare om Hem heeo, die Jofliederen 
zongen en God pre:ien voor Zijn komst, niet 
de groote schare van de stad, neen, Hij :zag 
haar zooals Hi( cens Jeruzalem zag, en over 
haar toestaod weende, zooals Hij Petrus zag, 
met dien blik van oneindige, vergevende liefde, 
welke het hart van Petrus heeft gebroken, zoo 

Huwelijk van Kapiteine C. Ruth Higgins en 
Kapitein Harold A. Zealley door den 

Generaal ingezegend te Londen. 

De:belangstelling wa& overweldigend; de 
aanwezigheid van Officieren van allerlei 
rangen, getuigde van de hooge waardeering 
voor dit jonge paar en bun nobele ouders. Het 
Muziekkorps van Waltham Abbeybegeleiddeden 
zang. De aaohef van het openingslied deed ons 
dadelijk gevoelen, dat de Heme! zelf een leven
dig belang stelde in deze echtvereeniging. Ook 
de Britsche Kommandant stipte deze gedachte 
~an in zijn vurig gebed om Gods zegen over de 
10stelling van dit nleuwe Christelijke gezin. 

De Chef van den Staf maakte aan de 
hand van Paulus' raad aan de Efezlers treffende 
opmerkingen en vertolkte den weosch der ver
gadering, dat bet gelukkige paar geworteld 
en gegrond mocht zijn in de liefde . Na 
nog een lied, door Kolonel Pugmire uitgege· 
ven, stond de Generaal op om de plechtige 
geloften ult te leggen der Leger des Heils 
Huwelijksartlkelen. Er was, zoo verklaarde hij, 
verschil tusschen deze en die, welke elders 
worden betracht. Om te beginnen, moeten Heils
offlcleren, die zulk een heilige verbintenis wen
schen aan te gaan, de goedkeuring hebben van 
bun superieure Officiereo. Verder is bet een be
grepen lets, dat het Leger de vrouw, wat be
treft haar dienst in het Leger, als de gelijke 
van haar echtgenoot beschouwt. 

Na nog enkele andere toelichtingen ging de 
Generaal over tot de hoofdzaak van drzen 
namiddag. Terwijl Ensign Grinsted de Vlag 
oncplooid hield over dit indrukwek;kende drie
tal. dat daar stood in tegenwoordigheid van 
zulk een groote schare getulgen, klonken des 
Generaals krachtige accenten onder bet voor
lezen der verbintenis-clausules en werden, 
iets minder forsch van toon door bruid en 

zag Hij haar, en zoo ziet Hij U. In uw een
zaamheid, droefheid, misschien door de zonde 
veroorzaakt, ziet Hij U en is met innerlijke ont
ferming bewogen. 0, die ontferming van Chris
tus, die geen onderscheid van rassen kent, geen 
rijken en armen, geen groote en fatsoenlijke 
zondaren, die ontferming welke zich uitstrekt 
tot iedereen, tot alien en ook tot U. Een ont
ferming, die niet vraagt naar het waarom? 
wat hebt gij ged-;ian? maar vergeeft, verlost 
en heelt. Halleluja, 

Een grenzenlooze ontferming voor alien l 

Ween niet! Was dat nu wel op z'n plaats, 
deze zielsbedroefde moeder aan te sporen om 
niet te weenen? Hoe zal zij haar tranenloop 
kunnen tegenhouden ? 

Maar er is iets bovennatuurlijks in het op
treden van dien V reemdeling, er ligt diep 
medegevoel en toch ook kracht in den klank 
Ztjner stem. 

Ween niet I Het is voor de moeder als bal
sem voor de wonde, als een eerste lichtstraal 
in donkeren nacht, er komt hope tot het hart. 
W aarde lezer (lezeres), zijt gij als een ween en de? 
eeo verloren zoon, of dochter; weent gij over een 
verloren zielevrede, een verwoest !even? Waar 
zoekt gij troost? Er is nlemand die troosten, 
liefhebben, genezen kan als Hij. Ween niet ! 

bruidegom de wederzijdsche geloften herhaald. 
Welk een teeder gevoel doortrilde de stem van 
den Generaal, toen, nadat de gouden ring als 
,,blijvend teeken" was aangedaan, hij zijn hand 
legde op de sameogevouwen handen van bet 
jooge paar, en zeide: ,,God zegen u I ..•. 
Mijn hart gaat naar u ult ..• Ik vraag u, 
Hem altijd te vertrouwen ! In den naam van 
God en van het Leger des Hells, verklaar ik 
U te zijn man en vrouw." Daarna hief zich 
zijn overvolle vaderhart op tot zijn God en bad, 
dat deze nieuwe echtelieden tezamen den Ievens
weg mochten aanvaarden, met de innige weten
schap, dat God met hun was, dat een rijker 
zegel, welke uitdrukking gaf aan Gods eigen goed
keuring, op al hun arbeid mocht gedrukt worden. 

De eerste spreekster was daarop Mevrouw 
Higgins, en het is te begrijpen, dat al bet 
edelste van haar moederziel tot uiting kwam. 
,,Mijn dochter heeft veel blijde dagen gehad; 
de dag, dat zij bekeerd werd, ... toen zij zich
zelf gaf in den dienst van God in bet Leger ••• 
toen zij haar eerste aanstelling als Veld-Officier 
ontving". En clan volgde de hoogste wensch 
van de moeder, dat deze jonge vrouw een ge
lukkige huisvrouw zou worden. Met vertrouwen 
verklaarde Mevrouw Higgins : ,,En die kunst 
verstaat ze l" 

Lt. Kolonel Zealley vertelde, dat zijn zoon 
door wijlen Kolonel Dean was opgedragen in 
Cheltenham I Welk een tooneel I Die vurige 
Australische Heils-Strijder, die de kracht Gods 
neerbad op het kleine wichtje, dat hij daar 
gevraagd was te offeren op het Altaar des 
Hemels l Over zijn nieuwe dochter zei de Ko
lo11el, dat zij een vrouw van groote en buiten
gewone bekwaambeid is ; als haar Divisie
Officier had hij bewijzen daarvan te over. 

Na korte toespraken van hun wederzijdsche 
makker-Officieren, kwam de blijde bruidegom 
naar voren. In beknopte trekken schetste hij, 
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(tenzij ~ver ':':w zonden) heb goeden moed , Hij 
is met 1noerh1ke ontferming over U bewogen. 
~e dragers nu stonden stil, de volgers der 

be1de groepen hebben zich rond de lijkbaar 
geschaard, men gevoelt bet: er staat iets te 
gebeuren, de teekenaar heeft bet zoo juist weer
gegeven, verwondering, verwachting leest men 
op ied~;s gelaat. En fezus zeide : ,,Jongeling! 
Sta op. En als de doode herleeft, zijn stem 
wederom wordt gehoord, is de schare niet te 
weerhouden. Men heft in verwondering de han
den ten heme!. lovende God, Die zulk een 
profeet aan Israel gegeven heeft. 

Oat was een groot wonder. Is bet zoo moei
lijk te gelooven in de wonderen door den He1land 
gewrocht ? Wat een wonderen in bet heelal, 
hoe wonderlijk is de samenstelling van den 
bloem, hot> wonderlijk is bet menschelijk 
lichaarn. Zou de Schepper van het leven niet 
ele macht bezitten het ontvluchte !even terug 
te roepen ? Waarom getwijfeld? Hij is de 
Levensvorst; dood, graf en hel werden door 
Hem overwonnen. 

W~.t staat het daar eenvoudig: Hij gaf hem 
aan zyn moeder. Nu waren haartranen gedroogd, 
een ·algeheele omkeering had bij haar en alien 
die haar volgden, plaatsgegrepen; droefheid' 
smart, eenzaamheid zijn verdwenen, het voo; 
den mensch onmogelijke is geschied, de doode 
tot het leven teruggekeerd. Nu maar weer naar 
N ain terug, bet stadje vervullende met de klanken 
der lof!iederen, nu bet huisje versierd, want de 
moeder heeft haar zoon terug. 

Zoo kan, zoo zal bet ook met u zijn als ge 
een ontmoeting hebt gehad met den ontfermen
den, vergevenden en verlossenden Heiland, dan 
wordt het zomer in uw leven : echte, diepe, 
krachtige vrede, Jevenslust, en ook stervensmoed 
zullen dan uw dee! zijn. 

Ween niet, moedersl er zijn vele verloren 
zonen en dochteren door den Goeden Herder 
g~vo~den en tot bun moeder teruggebracht, 
hter 1s er een. 

.. Jan Jansen was een gewone jongen. 
woonde in eE:n klein stadje in Nederland, 
had .vrome ouders, genoot een goede op
voed10g, maar .•. op zekeren dag liep hii 
weg, de wereld wilde hij zieo, en genieten 
van wat zij aanbood. 

Vele lange jaren gingen voorbij, een 
:veenende moeder bevond zich nog altijd 
1ll bet klei~e S1'.1~je en. waar was haar Jan? 
. Een Hetlsoff1c1er h1eld een bijeenkomst 
Ill een kermiswagen op de kermis te Brussel. 
Jan was ook opgekomen om eens te luis· 
teren. Het oude verleden rees voor hem 
op, de gedachte aan zijn oude moeder, 
e~. wat .het leven voor hem had kunnen 
ZIJ~· ZiJn Helland zag hem, en hij zijn 
Helland, als een V riend met innerlijke 
ontferming bewogen. 

Het weenen der oude moeder hield op 
haar gebed was verhoord, haar Jan, haa; 
verloren zoon werd haar teruggegeven." 

Ween niet, bedroefde moeders gebrokenen 
van hart, zielen, die bun vrede hebben verloren, 
mannen, vrouwen met bijna verwoeste !evens 
de Helland is m.et innerlijke ontferming ove: 
U bewogen. H11 heeft U lief en kan wonderen 
doen, Hij wil vergeven, kan ketenen der zon
de en des doods breken, Hij kan tot bedroefden 
zeggen: Ween niet, en kao zonen en dochte
ren aan bun moed~rs teruggeven. 
V~~trouw op Hem, geef U aan Hem over 

en gt) zult U w weg reizen met blijdschap. 

F. Palstra, Brigadier. 

11 18 Augustus 

Jongelieden - Week. 

Zie uit naar plaatselijke aankondi
gingen voor bijz:ondere samenkomsten 
en demonstraties. 

hoe de liefde des Almachtigen :iijn geheele 
!even had veranderd. ,,En deze gebeurtenis" 
zoo eindigde hij, ,,wordt evenzeer bestierd do~r 
di~ weldadige Kracht, die tot mijn bekeering en 
m11n Offtcierschap heeft geleld." 

Met eeotge zelfbeheersching trad de Kapiteine 
voor de vergadering, een lieve bruid, en bracht 
teedere hulde aan haar ouders, die eigenlijk, 
zooals ze schertsend verklaarde, - zelf de schuld 
ervan waren, dat zij haar nu verloren. ,,Want," 
en met een blozenden glimlach neerziend ver
volgde ze : ,, Zij zijn zulk een goede aanbe~eling 
voor bet huwelijksgeluk, dat ik besloot hetzelf 
maar eens te probeeren." 

Met vele harmonieuze gedachten stonden 
alien op om den slotzang aan te heffen Want 
goedertieren is de Heer !" " 

Engelsche ,, War Cry". 

REISPLAN VAN KOMMANDANT EN 
MEVROUW PALSTRA. 

Zaterdag 3 Augustus Batavia. 
Zondag 4 Augustus We 1 t e v red e n. 

Samenkomsten in de zaal van den 
Kunstkring. 

Maandag 5 Augustus B u i ten z or g. 
Samenkomst in de Kerk van de Ned. 
Duitsch Hervormde Gemeentl", daartoe 
vriendelijk afgestaan door Os. Kyftenbelt. 

Dinsdag 6 Augustus B a n d o e n g. 
Groote Vereenigde Soldaten-samenkomst. 

Zondag 11 Augustus B a n d o en g I. 
Zaterdag 17 Augustus l S u mat r a 0. K. 

tot l Poelo• sl Tjanang. 
Woensdag 21 Augustus f Kindi:rbuis, Medan, 
Donderdag 29 Augustus Band o en g I. 

Helligingsmeeting. 
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STEEDS VOORUIT. 

(Weltevreden - Adjudant Rolffs). 
Halleluja, Kramat 18 gaat steeds vooruitl Wer, 

pen wij een blik terug, dan hadden wij enkele 
weken geleden bezoek van Majoor Beckley 
en Adjudante Kyle. In die samenkomst kwamen 
vier zielen tot het Kruis. 

Onder leiding van Brigadier Palstra werd 
den Zaterdag daarop een zeer goede bijren
komst gehouden in de Rehobothkerk te Mr. 
Cornelis. Aao dit bezoek van den D. O. was 
tevens een volle Zondag in Weltevreden ver· 
bonden. 's Morgens kwamen alle makkers bijeen 
op Kramat. Na bet zingen vao bet lied .,0 zee 
van gena" ging de Sergeant,Majoor van bet 
Korps ons voor in 't gebed. Een plechtig mo
ment was de inzegeoing van drie nieuwe 
Heilssoldaten ; toen zij geknield waren onder de 
Vlag van 't Rood, Geel, Blauw, werd bet koor 
gezongen .. 'k Volg trouw mija Jezus, hoe de 
weg ook ga" .•.•• 

Om vijf uur 's namiddags lddde Brigadier 
Palstra een groote openluchtsamenkomst op het 
Waterlooplein, en dan was 't al weer spoedig 
tijd voor den gedenkdienst van wijlen onzen 
G?neraal Bramwell Booth, welke gehouden werd 
in de Loge de Ster. Om 7 uur precies werd de 
vergadering geopend met het zingen van het lied 
,,Naar het land, waar di?: zon nimmer daalt", 
waarna Adjudant lfolffs bad. Zeer werd het 
lied van Br. Ellendt gewaardeerd. Daarna 
sprak Adjudaote Veerenhuis, Directrice van ~et 
Meisjeshuis, over haar persoonlijke ervarlng 
van den invloed van onzen bevorderden Gene
raal. Vijf meisjes zongen toen over het Schoon, 
heerlijk Tehuis in den Heme!. 

In zijn toespraak schetste de Briga::lier het 
IPven en strevt:n van Bram well Booth, en deel
de mede, welk een toewijding hij steeds aan 
den dag legde voor de redding der wereld. 
Met dankgebed voor het !even van dezen, on
zen tweeden Generaal, werd de gedenkdienst 
besloten. Heilssoldaat. 

OP DE J AARBEURS. 

De vier samenkomsten, welke wij op het terrein 
hielden. als goed geslaagd genoemd worden. 
Honderden menschen bleven avond aan avond 
aandachtig. op het gras zittend of staand, naar 
de lichtbeelden en de muziek kijken en luisteren. 

De wakkere Divisie-Officier, als altijd op zijn 
post, stand deze dagen op de commandobrug 
en dan weten we we!, hoe het is. De eerste 
avond began met lichtb!elden, verschillende 
Leger des Heils werkzaamheden voorstellende 
in dit moole, zonnige land. 

Kommandant en Mevrouw Palstra verleenden 
krachtigen steun en den laatsten avond ver
sterkte Lt. Kolonel Rawie het Muziekkorps 
met zijn instrument. Onder leidmg van den Kapel
meester, Ensign Steen speelden de jonge mu
zikanten bun mooie liederen. en ze hebben 
een goeden indruk gemaakt, met groote aan
dacht werd gelulsterd. 

Getuigenlssen en liederen spraken van gees· 
telijk !even en van harmonie en dit werd 
gevoeld m den kring der toehoorders. De 
kinderstemmen, als altijd bekoorlijk. klonken 
heerlijk in den grooten stadstuin. .,Het jongste 
Regiment zijn wij''. Ja, dat zijn onze toekomstige 
strijders en strijdsters I - Dan hoorden we 
weer: 

Tjintanja amat besar, Jesoes Anak Allah, 
Soedah toeroen didoenia, Ma ti ganti saja". 

De Heer leeft en werkt ook aan de harten 
der inheemsche bevolking. Wat een schare 
geuniformde Heilssoldaten van Kebon Ojati 
Korps, en onze Javaansche Zangbrigadeleider 
wist ze aan 't zingen te brengen I Evenzoo 
Mevrouw Brigadier Palstra, die de Europeesche 
Zangbrigade dirigeerde. 

Tot veleci is het Evangeliewoord gebracht 
en een kans gekomen om zich te wenden tot 
Hem, bij Wien hulp raad en volkomen redding 
te vinden is. Halleluja ! G. O. C. 

DE GOD ZIJNER MOEDER. 

Jaren geleden gebeurde het op een avond, 
dat de bab~ 'n kleinen jongen vao een jaar 
of twee bij zijn moeder bracht om z'n a 1ond
gebedje op te zeggen. 't Was in 'n bamboe 
huis van een paar Officleren, die ergens in de 
bergen van Java hun l:'ost hadden. Er was 
een heer op bezoek, maar de kleine vent stoor
de zich daar niet aan en knielde neer bij mama's 
stoel. In gebroken kindertaal sprak hij: .. Heer 
zegen mamma en pappa, en help mi} een goede 
jongen te zijn, om Jezus' wil. Amen." 

Wat al herinneringen drongen zich bij den 
bezoeker op, terwijl hij luisterde naar 't gebed 
van dit kind. In 'n onmeetbaar oogenblik was 
hij teruggevoerd naar den tijd, dat hij ook 
aan moeders knie z'n gebedje had opgezegd. 
Ja, ook hij had bidden geleerd, maar .a~h, wat 
was 't al weer jar~n geleden sinds h11 t laarst 
had gebeden. Allengs kreeg hij 't te kwaad 
en dwong zichzelf eindelijk op te staan en den 
Ensign te vragen een eindie mee om te gaan. 

Daar in de eenzaamheid der stil!e bergen, 
weende hij 't uit, en vertelde 't verhaal van 
z'n kinderjaren, hoe daarginds in Amsterdam 
z'n lieve moeder nog woonde, die God minde 
en diende, en hem vroeger had leeren bidden. 

.. Ik gevoelde me toch zoo s.lecht en I_eelijk. 
toen ik vaaavond dat kleine kind zag b1dd~n. 
Jk die me er altijd op beroemd had, dat ik h~er 
0 

' Java zulk een goed, rein !even had gele1d: 
p u gevoel ik me zoo slecht als de duive) maar n ,, 

zelf maar zijn kan. . 
Vanaf dien dag began hij opnieuw te bidaen 

en zijn Bijbel te Iezen. Het geloof in den God 
;·ner moeder had hem gered. M. T. 

IN MEMORIAM GENERAAL W. BRAMWELL BOOTH, 

De Gedenkdienst te Bandoeng. 
Onder leiding van Kommandant en Mevrouw 

Palstra werd op Zondag 30 Juni in de zaal der 
Loge St. Jan een plechtige dienst gehouden ter 
gedachtenis aan wijlen onzen tweeden en zeer 
beminden Generaal W. Bramwell Booth. De 
groenheid der palmen, de witte en paarse lint
siering, ze pasten bij de herinnering aan dezen 
ouden strijder, die ondanks zijn zilverwitte haren 
immer zulk een frisschen geest aan den dag 
legde. Ook symboliseerden ze de witte klee
deren, welke zij dragen, die heengegaan zijn 
naar het land der reinen van harte en den 
palmtak der overwinning ontvangen. Wij waren 
samengekomen om herinnerd te worden aan het 
vruchtbare !even van een man, die vanaf zijn jeugd 
al zijn krachten en gaven wijdde aan het welzijn 
der menschheid. Met ademlooze stilte werd toe
gehoord, nadat eerst de vergadering een lied 
had gezongen en Stafkapitein Hiorth ons 
was voorgegaan in gebed, naar sommige be
kende, andere minder bekende voorvallen ult 
het !even van Bramwell Booth, welke Majoor 
Lebbink memoreerde. 

De Zangbriga:le van Bandoeng I zong ,,Daar 
omhoog is een heerlijk land" ; het rcfrein werd 
als vanzelf door de geheele vergadering over
genomen en metdiep gevoel meegezongen. Want 
velen waren opgekomen op dezen gedenkavond, 
de Resident van Midden.Priangan en Mevrouw 
van Gesseler Verschuir vereerden ons met hun 
tegenwoordigheid, Ds. van Rooijen en Ds. 
Ouijker, de Legerpredikant, zoowel els vrienden 
ult andere Zendingsgenootschappen en vele 
~lan;i~tellenden van buitenaf. 

Een zestal Zuster-Officieren zong daarop het 
lied van .,Pelgrlms komen thuis vanuit ieder 
land, een voor een". 

Mevrouw Kommandant Palstra verhaalde 
ons zeer onderhoudend enkele schetsen uit bet 
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!even van dezen man, die ten spij t van onnoe
melijk veel tegenstand en miskenning zulk een 
groote rol heeft gespeeld in de emancipatte der 
vrouwen. Zij sprak als Vrouw en als Moeder, 
heeft daar bet recht toe en zij deed het z66, 
dat het tot ons aller hart sprak. 

Vervolgens nam Kommandant Palstra den 
draad van de levensgeschiedenis van den Gene
raal op, en sprak op overtulgende wijze van 
de groote bezielende, organiseerende, en leiden
de kracht, welke van hem was uitgegaan op 
de geheele Legermacht over het rood der aarde, 
en ook weer van haar uitgegaan op ontclbaar 
veel anderen. De Kommandant sprak over de 
bron, waaruit deze kracht was voortgekomen 
en in zijn vurige rede beseften wij hoe !anger 
hoe meer, hoe noodig het is, dat wij dit onover
schatbare werk beter en Intenser moeten voort
zetten, met een aan de nooden van bet oogen
blik evenredige toewijding en liefde. P. M. L 

BEN KRANS. 

Uit Rembang schrift men ons van een prach
tigen gedet1kdlenst, welke te Lasem op den 
aloon-aloon werd gehouden, van buitengewone 
belangstelling van aan zieolij ke stadsgenooten, 
en een krans, welke een dame aanbood als 
da,kbare en eerbiedige hulde voor het !even 
van Generaal Bramwell Sooth. De vlag van 
bet Leger des Heils stand bezijden hct platform, 
niet VI apperende, niet door den wind heen en 
weder bewogen, maar rustlg en recht, een tee
ken van eer aan God gebracht. Een Generaal 
was heengegaao van de aarde naar den Heme!. 
Met verheven en duidelijke stem vertelde de 
B.O. van bet !even en werk van den Generaal. 
Links el1 rechts hoorde men fluisteren: .. Ach, 
ach, de Generaal van het Leger des Heils was 
werkelijk een toege'Wijd man". 
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Blijde en droeve dagen, 

Uren ook van rouw, 
Wiss'Len op deez' aard 

.. zich af, 
Maar ml]n hart vindt steeds 

troost 
A ls ik blader in dit Boek, 

In den Bijbel, dien Moeder 
mij eens gaf. 

LEEST U dagelijks Gods 
Woord, of ligt de Bijbel. 
di en Moeder U eens gaf, 
onder in U w k o f f e r. 
ongebruikt? _J 

IEN IEIE~ 
,,Zoo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan." 

Dit wist ik, toen ik mijn huis begon te reno
veeren - het is maar een pagarhuisje, en we 
moesten er in b\ij ven wonen, terwijl de v.erk, 
lleden er aan bezig Vvaren. 

En omdat ik wist, dat het de Heer is. Die 
voorspozd geeft, riep ik de werklieden om in 
den ochtendbidstood te komen. Zij keken we! 
wat vreemd, omdat ze allen, op twee na, 
Mohammedanen zijn. 

Goesti Allah moet ge~den worden om ,, ,, k 
voorspoed, anders ~ebeurt er wat , zei i , en 
dat begrepen zij. Oak las ik hen de Psalmen 
van David voor, omdat zij hem toch als 
een hunner profeten beschouwen. En toen ik 
ze eens binnen had, luisterden ze heel 
aaodachtig, want eigenlijk hooren zij v.el 
graag iets nieuws, en zooiets hadden ze nog 
nooit gehoord van een Allah, Die zich om een 
huisombouw bekommerde. 

De Toekang vroeg wel verwonderd als ik 
hem iederen morgen weer uitnoodi,:ide: ,,Bidt 
U dan iederen dag, en iederen dag maar weer?" 

Hij is zoo'n door en door aardsch man en 
het geestelijke was hem een onbegrijpelijk iets. 

Toen het dak vao het huis af was, en we 
er toch in sliepeo, hoe we! er juist dieven waren 
geweest in het dorp, moest God wel lets bij
zonders voor ans doen. En Hij deed het, want ... 
er gebeurde ons niets. Maar, maar .... op 
zekeren dag begonnen zwarte wolken zich 
samen te pakken, en we hoorden den Toekaog 
zeggen: 

,,Kijk eens I Daar bidt me die Njonja Kristen 
iederen ochtend, en nu Iaat God den regen 
komen I" En die z;ou werkelijk alles bedorven 
hebben I Mijn Lultenante en ik gingen elk io 
onze kamer en baden den Heer. En ziedaar, 

Psalm 127 : J. 

maar een paar druppels vielen er: toen ver
dwenen de wolken. 

Of die. Toekang nu werkelijk inzag, dat God 
met ons ts? 

Een paar dagen later, toen wlj in ons zaalt· 
de Soldatenmeetiag hadden, hoorden we he)e 
buiten luidruchtig lachen en spotten, totdat d~ 
Chnsten:kebon het hem verweet, en hij eens
klaps sttl werd. 

,,U behoeft niet in den bidstood te komen" 
zei ik den a oder en ochtend tegen hem, ,, wa~t 
als U er maar mee spot, wordt U dat tot z:>nde 
en trekt U Gods toorn." 

,,~een, ik kom," antwoordde hij en gaf zich 
Ill:~mt_e om goed tc luisteren. Misschien wllde 
bl) z11n spotten weer goed maken. 

Hij luisterde naar de gelijkenis van den ver
loren zoon en enkele der wonderen en heerlijke 
woorden van den Heiland, en ik weet, dat 
Gods Woord een wondere kiemkracht bezlt · 
de Heilige Geest heeft ona tastbaar overscha: 
duwd in deze ochtendb!dstonden. 

0, d_l_e T oekaog I Hij was toch zoo oprecht 
en eerhJk en oo~ vlijtig, werkelijk zeldzame 
deu~den voor z.oo n man, dat ik groote belang
stelhnq kreeg 10 zijn ziel; o dat mi'Jn M t 

h Z .. d ' ees er 
toe !Jn elgen om mocht terugwinnen I 

Zijn vrouw kwam ook en bracht haa~ klelne 
om medicijn te vragen. lk ben er zeker van 
dat ik in hun huls altijd een open deur zai 
vinden en misschien zal hlj nog eens een van 
Gods uitgekozen werktuigen zljn in de toe
komende dagen. H1j heeft God zien handelen 
In het belang van een Zijaer dienaren, en zoo'n 
sprake verstaat ook het ongeloovigste hart. Ja. 
de Heer heeft ons dessa-hu1sje moo! gebouwd. 

Eea on zer Officieren. 

1 AUGUSTUS 1929. 

Vervolg van 3e kol. pag. 2 . 
Rembang is vreugde gekomen bij de intrede van 
een dochter. God zegene ceze drie nieuwe we
reldburgers en geve, dat zij mogen opgroeien 
~ot vreugde hucner ouders en tot groat nut. 
rn Gods Koninkrijk. 

Adjudants Schulz. 

Versterkt naar hcbaam en ziel zijn de Adju
dants met hun beide lieve kinderen weer uit Ne
dedand teruggekeerd en is hu11 tijdelijk door den 
K~mmandant het bevel opgedragen over ons. 
M1lttair Tehuis te Ojokja. Wij gelooven, dat 
God hen daar tot grooten zegen zal stellen. 

Komende Gebeurtenissen. 

Op Zondag 11 Augustus hopen wij opJava, 
Sumatra en Celebes in al ooze afdeelingen den 
Moedersdag te vieren; de witte kaartjes, welke 
door de kinderen onzer Zondagsscholen met 
een Witten bloem aan moeder zullen wordenge
geven, zullen tijdig worden af gezonden enzeker 
zal als in het verleden op dezen dag de 'lief de tot 
~oeder door groat en klein in daadwerkelijken 
z1n get~ond worden. De Zondag d.o.v. zal be
kend_ z11n_ als de Jongdieden-Zondag en speclaal 
gew11d Zt)n aan de belangen der jeugd. Verder 
h~p~n wij op 5.6 en 7 October onze Oogstfeest
v1enn g te hebben, met daaraan verbonden ten
toonstelH~g van .. Wat de liefde vermag". Zoo 
gaan Wt) voort, en zlen met verwachting 
u1t naar ons Nationaal Congres, dat D. V, 
eind October zal plaats vinden. Grootsche 
plannen worden op tonw gezet. De Kom
mandant is druk bezig met het ineenzetten van 
het program ma, en wij gelooven, dat dit jaar 
alle vorige zal overtreffen. 

Aan de beterhand. 

Getukk1g mogen wij zeggen, dat Majoor 
Scheffer heel vcel beter is ; niettemin is het 
noodig, dat hij een flinke rust neemt, en met 
Mevrouw zal onze trouwe makker voor enkele 
weken met verlof gaan. Moge God hen beide 
zegenen naar _den rijkdom Z1jner goedertieren• 
heden. De bertchten, van Adjudanten Mevrouw 
Johannessen uit Soerabaja stemmen ons blijde, 
na enkele weken van ziekte z1jn beide thans 
weer geheel hersteld. Prijst den Heer I 

Met Verlof. 

. Over het algemeen ontvangen wij goede tij • 
d1n9en van ooze Offtcieren, die met verlof zijn 
naar Europa. I<ommandeure Hallman schreef 
ov_er het vreugdevolle weerzien van haar 
beiaarde moeder en het hartelijk welkom, 
dat zij van de Officieren in Zweden ont· 
viag. Stafkapiteins Strandlund, Adjudants 
Bridson, Adjudaote Petterson en de Kapiteins 
Palstra maken het alien ultstekend. Met leed
wezen _vernamen wij echter, dat Adjudante Palm 
·-n Ens1gne Engstrom zorgelijke dagen doorrua
ken aan de ziekensponde van haar moeder. 
Gedenken wij al ooze makkers daarginds en 
geve God hen alien naderhand weer m-et frl:s
sche krachten en verkwikt naar ziel en geest 
In deze yewesten terug te keeren. 

lr---:lk geloof, dat Gods ganschevolk~1 I vo"~rrecht heeft .. geheel en al geheilig~" I 
te kunnen warden en dat ,,hun geheele 
geest en ziel en lichaam onberispelijk 
bewaard" kunnen warden ,,tot op de 
komst van onzen Heer Jezus Christus". 
In verband hiermede geloof ik dat na 
de bekeering nog nelgingen t~t zoode 
sporen "an bitterheid, in het harte de~ 
geloovigen overblijven, die tenzij ze door 
de Goddelijke genade worden onderdrukt 
zondige daden voortbrengen ; maar dez~ 
kwade neigingen kunnen geheel en al 
weggenomen Worden door den Geest Gods 
en het hart, aldus door God volkome~ 
gereinigd vao al wat tegen Zijn wil is 
geheel geheiligd, zal dan niets da~ 
vruchten des Geestes voortbrengen. En 
ik geloof, dat personen, aldus geheiligd 
door de kracht Gods, door Hem onbe· 
vlekt en onberispelijk bewaard kunnen 
worden." D u . . . ,, e nrygsarttkelen." 
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HBILIGINGSMRETINGS IN 

BANDOENG 1. 

Week aan week worden deze belangrijke 
samenkomsten gehouden. En met goed gevolg 1 

altijd weer blijken zij een verkwikking en ver
aterking voor Gods kinderen, die Hem dichter 
nabij willen !even en meer van Zijn Goddelijke 
elgenschappen deelachtig warden. Onlangs had
den wij het voorrecht den Kommandant in ans. 
midden te hebben, en deze sameokomst was 
buitengewoon rijk aan geestelijke opbouwiog 
en consoltdeering. Hoe goed was het ons in 
die kronende, slotmomenten, alles om ans ver
getend voor t oogenblik, te ervaren dat Gods 
tegenwoordigheid en zelfgave ooze caar Hem 
verlangende harten verrijktt>. 

Oak met den Algemeen Secretaris en Mevrouw 
Raw1e maakten wij een niet 11cht te vergeten 
avond. mee. De werkel!jk treffende overeen
stemm10g der getuigenissen van enkele Officieren 
met den toespraak van den Kolooel b 
h G d G ' ewezen, 
o~ h o s h"eest een schoone harmonle van 

ge ac ten sc 1ep. Men begr<:ep zoo d , 
was zoo duidelijk en klaar in die el goe ' t 
f h G • r ne atmos-eer, waar et oddelijk licht v r 
had tot de hartec. r Jen toegang 

P. M. L. 

KINDERBIJBELS, KINDER BOEKEN. 
van: Donner 
v.d. Hulst 
Pontoppidan (ult 

het Oeensch) 
Schottelndreier 

I \'.jroote voorraad 
~ijbelsche platen 
in tallooze 

I sortcerlngen. 
Billijke prljzen. 

HANDELSDEPARTEMENT VAN HET 
LEGER DES l IE!l s I 

JAVASTRAAT 16, BAN,OC)ENG 
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