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~enrraal en 1!\ebroultl J)iggin~ . ~ob ~egene {Jen! 
,, Eaat ans alien zoo goed zijn als wij kunnen, 
laat ons werken zoo hard a/s wij werken kunnen, 
laat ans den strijd voortzetten en 
de vlag omhoog houden zoo hoog als wij maar kunnen. 
':Doet goed aan alle menschen. :JCebt {}od lief. 
Eaat barmhartigheid en waarheid triomfeeren over kwaad en leugen. 
';lJoet niets waarover {}ij 'U zoudt moeten schamen, 
wanneer ge zu/t staan in de tegenwoordigheid {}ads". 

(§eneraal &dward :J. :JCiggins, bij zijn welkom op het 3nternationaal :JCoofdkwartier }. 

PRIJS 10 GENT. 

L==================================~ 
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HET GEHEIM VAN DEN· WAREN GODSDIENST .. 

,, Wanf ieder boom wordt uit zijne 
eigene vrucht gekend '. Lukas 6 i 41: . 

- n den aaDgehaalden tekst ver
klaart de Heer Jezus Christus het 
ware geheim of groodbeginsel 
van een heilig !even. Hij laat 
zien, hoe een heilig !even bij 
de kern begint, binnen in bet 

hart, en dan naar buiten uitwerkt. 
Ve.Jen bescbouwen het juist andersom. Z ij 

nemen godsdienstige plichten op zich, wonee 
godsdienstige samenkomsten bij, zingen vrome 
Jiederen , zeggen bun gebeden op. en doen, wat 
men zou kunnen noemen, de uiterlijke teekenen 
van godsdienst aan. Zij trekken wellicht een 
:iekere kleeding aan, doen een belijdenis of 
nemen et:n godsd1enstig ,,air" aan, en meenen 
op die manier goed \e kunnen worden. Maar 
in werkelijkheid gaat het zoo niet. lk zeg niet, 
dat die dingen niet goed zijn. Verre van dat, 
maar wat ik duidelijk wil maken, is dit: in 
deze dingen zelf ligt niet bet geheim van den 
waren godsdienst, en ook gij zult zeker falen, 
waooeer ge alleen maar vertrouwt op uiterlijke 
vormen. 

In de woorden van Jezus vindt ge bet ge· 
heim, bet grondbeginsel van den godsdienst: 
.. De goede mensch brengt bet goede voort uit 
den goeden scbat zijns barten: en de kwade 
mensch brengt het kwade voort ult den kwaden 
acbat :zijns harten : want uit den overvloed des 
harten spreekt zijn mond". Ziet ge, wat erln 
is, zal er uit komen, en ge kunt er niet uit 
halen wat er niet in is. 

Met dcze woorden wenscbt Jezus een groote 
waarbeid ingang te doen vinden bij de men
scben, door aan te toonen op V11elke wijze dit 
heginsel ook in den groei van een boom te 
zien is. De natuur kan ons niet alles lt'eren 
omtrent God of den godsdienst; tocb verschaft 
zij ons schoone voorbeelden en symbolen daar· 
van te over. De Heer Jezus zelf maakt bier 
gebruik van zoo'n voorbeeld uit de natuur, 
als Hij zegt: ,.leder boom wordt ult zijne eigene 
vrucht gekend". Want ziet ge, niet alleen is 
de vrucht in overeenstemming met den boom, 
maar men oordel'lt ook de kwaliteit van den 
boom naar de vruchten. 

Oat is de manier waarop leeken een boom 
determineeren. Sommigen, die buitengewoon 

DOOR GENERAAL E. J. HIGGINS. 

veel verstand hebben van bet boschwezen, 
zouden u dadelijk allerlei b 1jzonderbeden kunnen 
vertelleu van den een of anderen boom, zoodra 
ze de bast, bladeren of de bloesems maar zien, 
of zelfs den vorm van den boom. Ooch dat 
\c:unnen wij niet. Soms heh ik wel eens in een 
gezelschap staan luisteren naar discussies over 
den een of anderen boom. Als ecbter de vruch· 
ten aan de takken bangen. dan beboeft men er 
niet !anger over te redeneeren. Iedereen kan 
wel het verschil zien tusschen een appelboom 
en een pee re- of pruime boom, wcinneer de vruch
ten eraan zitten. En nu kunt gij de overeenkomst 
we! zien · tusschen <lien boom met bet persoonlijk 
karakter en den godsdienst. Aan ooze vruchten 
zal men ons dus kennen en daarnaar zal men 
ons oordeelen. 

In het vijfde hoofdstuk van Galaten vindt ge 
een verklaring van deze natuurlijke wet. Zullen 
wij bet eens lezen? ,, De werken des vleesches 
nu". of de vruchten des vleesches, als ge ze 

zoo wilt noemen, ,,zijn openbaar, welke zijn: 
overspel, hoererij, onrelnil)heid, ontuchtigheid, 
afgoderij, venijnge11ing, vijaodsci'iappen, twisten, 
afguDstigheden, tcorn, gekijf, tweedracbt . kette· 
rijen, nijd, moord, drookenschappen, brasserijen 
en dergelijke, van. welke ik u tevoren zeg, gelijk 
ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dmgen 
doen, bet koninkrijk Gods niet zullen ~erven. 
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdscbap, 
vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, qoed
heid, geloof. zacbtmoedigbeid, matigheid", of 
zelfbeheerschinp. 

Oeze twee teksten tezamen genomen laten ODS 
niet alleen een du1delijk beeld zien van een tros 
deugden, die lijken op heerlijke . sappiqe vruchten 
in een prachtigen tuin ~ekweekt, maar ook een 
tros ondeugden, die zijn als vergiftige bessen 
aan de strmken langs den kaot van den weg. 

De tegenstelling tu~schen de twee trossen 
toont ons aan, hoe groot het verschil is, wan
neer men veranderd is van een trotsch, vlee· 
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'7lit de 2oopbaan van onze JVieuwe 2eiders. 

Edward John Higgins werd in Enqeland ge
boren, in bet dorp Highbridge. Hier bracht 

hij zijn eerste zeventien levensjaren door. 
Op zekeren dag bezocht een man, die met het 

Leger des Hells in aanrakin_g was g~weest, bet 
dorp, en vol heHige yeestdnft om __ z1elen gered 
te krijgen, verbrak bij de gewoonhike Zondag
stilte van het dorp door een openlucht-samen
komst te houden : daarna marcbeerde hij door 
de striuen en hie! i een bijeenkomst in de dorps
kapel. In die samenkomst, waarbij Ed >Nard Hig· 
gins tegenwoordig was. zag deze zichzelf als 
zondaar en kniel.:le met anderen aan de zo_i;i· 
daarsbank neer, waar hij verlossing van ZIJn 
zonden vond. 

Ongev .. er gelijktijdig kwam ook zijn va~er, 
wijlen Kommandant Higgins. die te Reading 
woonde, met bet Leger in aanraking en sloot 
er zich bij aan. 

Bij gelegenbeid van een bezoek van den 
Stichter en Mevrouw Booth aan Br~stol s~elde 
de vader zijn zoon voor om tezamen de Le1ders 
van bet Leger te gaan hooren. Oat gebeurde, 
en in die samenkomst werd de toekomst van 
den jonqen man beslist 1 hij wilde Off icier worden. 
la t 882 bracbt hij een bezoek aan Londen en 
ontmoette daar den Chef van den Staf (Bram
well Booth), die na een onder houd met hem 
gehad te hebben. hem vooral met het ooq op 
zijn leeftijd aanried, nog een j~ar te wachteD: 

De geestdrlftige jongeman h1eld echter vol . 
bij wenschte een gunstig antwoord. Voo;dat de 
dag ten einde was, ha::! bij zijn Kaodtdaten· 
formulieren ingevuld en orders ontvangen om 
naar de Kweekscbool te gaan. Dertien .weken 
daaroa ontving hij zijn eerste aanstelhng a_ls 
Luitenant. en beeft vervolgens alle rangen m 
bet Leger des Hells doorloopen. .. 

Verschillende aanstellingen vervu1de h11 met 
··d· g en moed en huwde in 1887 met T< a-toew11 m d ·· 

piteine Catherine Price, Steeds wer en z1Jo 
posities grooteren verantwoordelijker. ~~ Vel.~-

Otvisie-Officier in Groot-Brittanme te Ztlb 
e:weest, werd bij aan de lnternationa~e Kweek
~ool te Londen aangesteld tot Assistent van 
Kommandant Howard en Commander Eva 

Booth. M tt· · 
I 1896 werden Kolonel en evrouw iggms 
n 1 t t naar Noord·Amerika, voor bet 

overgep aa s T · · 
Chef-Secretarisscbap in dat groote erntone. 

I keerde hij terug naar Londen als Vervo gens . i...·· 
A istent Internarionaal Secretaris. wa~rna .,.11 

ss van Ko 11mandaot. tot Leider van 
met den rang Id · d . h T erritorie wer.d aangeste , eze 
bet Britsc ~ dde bij zeven en een half jaar, 
positie dbek eelken tijl bet Leger belangrijken 
geduren e we 
vooruitgang maakte. I · Booth, had 

De Stichter, Gener~al dWi ~~:mandant die 
ot vertrou wen in en ' 

een gro. !en o zijn buitenlandsche reizen 
hem een1ge ma P an van Internatio-

ld Als vertrouwensm 
vergeze e. b ht hij vele territories 
naal Hoofdkwart1er ezoc Niet alleen bezat h1i 
met gewlchtige opdrachten. d h 
bet vertrouwen van zijn meerderen, oc onze 

Generaal mag zich verheugen in de achting en 
bet vertrouwen van alle Heilssoldaten, die hem 
kennen, en weiniqen zijn er in ooze rangen, die 
meer algemeen bekend tijn dan hij dat is. 

Jn bet begin van 1919 werd hij na hetaftreden 
van Kommandant Howard Sr. a)s diens opvolger 
tot Chef van den Staf benc-emd. 

Onze Generaal is Heilssoldaat van top tot teen 
en steeds heeft hij in heel zijn lange loopbaan 
blijk gegeven het doel en wezen van het Leger 
des Heils volkomen te begrijpen. 

Gedurende de oorlogsjaren was hij verant· 
woordelijk voor het werk onder de milhairen 
en voor zijn ultstekende diensten in dezen arbeid 
bewezen, werd hem door Z. K. H. den Koning 
van Engeland de onderscheiding toegekend van 
Commander of the Order of the British ,, 

empire". 
Grootelijks werden immer zijn vele Campa_gnes, 

Heiligings· Veldtochten, bij z:on::lere vergadenng~n 
voor de rijpere jeugd gewaardeerd, _,zoowel ID 

Engeland als in t- uropa of o~ ZLJD Trans
Atlantische reizen. De Generaal ts een krachtig, 
overtuigend prediker, die geheel opgaat in den 
Heilsstrijd • zijn werk in het openbaar kenmerkt 
zich clan 'ook door groote aantallen zielen, 
die verlossiog en heiliging zoeken in de door 
hem geleide samenkomsten. 

In zijn bureau aan bet Interpationaal Hoofd
kwartier, waar hij onafgebroken aandacht con· 
cencreerde op de verrichtingen in verband met 
zijn taak als Tweede in Bevel van bet gansche 
Leger, is hij geblekeneen zeer practisch zakenman 
te zijn. Hij was Vice-Voorzitter van .~e Leger 
des Heils Verzekering-MaatschapptJ en de 
Reliance Bank, Ltd. 

Thans brengef} alle Heilsofficieren en Sol· 
daten over de geheele wereld hem als Generaal. 
als Leider van het Internationale Leger des 
Hells een warmen groet, een eeresaluut, en 
bidd;n eenparig, dat Gods zegen ook in deze 
nieuwe periode overvloediglijk op he:n rusten 
moge en op zijn arbeid tot redding der wereld 
en tot verheerlijking van Gods grooten Naam. 

Mevrouw Higgins. 

En niet alleen den Generaal, maar naast hem, 
en in gelijke mate, begroeten wij zijn edele gade. 
die hem gedurende meer clan v~ertig jaren zoo 
trouw en vol toewijding ter zijde heeft ge· 
staan in den: Heilsstrijd. 

Ook de talenten van deze begaaf:le vrouw 
kwamen In ons geliefd Leger telkenmale tot 
uiting. Jarenlang was Mevrouw Higgins ver
antwoordelijk voor bet Maatschappeliik Werk 
onder Vrouwen en Kinderen in de Vereenigde 
Staten. Later bekleedde zij de positie van Na
tionaal Secretaresse van den Gezinsbond in bet 
Britscbe T erritorle, en had bet overztcht ov~r 
de Tehuizen voor met verlof zijnde Zending/S· 
Officieren en de Tehuizen voor de kinder~n 
van ooze Zendelingen. Bovendicn verdief>t 
baar liefderijke arbeid In verband met bet regclan 
van bezoeken der famihelcden aan de gravtn 

van gevallen Soldaten in Frankijk en Belgie 
zeer eervolle vermeldin\:I• Bij een bezoek van 
den Koning van Engeland aan de oorlogsgraven, 
ontving Mevrouw Higg•ns een bijzondereerken· 
ning voor hetgeen zij met haar trouwe helpers 
in deze heeft gedaan. 

Evenals de Generaal, beeft ook Mevrouw 
Htgqiris in bet Jelden van groote bijeenkomsten 
en Congressen in bet Verre Oosten zoowel 
als in de Westerscbe wereld bliik gegeven van 
haar uitmuntenden Leger dt's Heilsgeest. 

God zegende hun huwelijk met zes kinderen, 
waarvan hedcn vier arbeidzaam zijn als om. 
c1er in de rangen van het Leger. 

-,----------------:i:=J---------------.,.., 
[i) ONGBHOORDE MUZIEK. E) 
~'---------------c=.i---------------'-' 

Er was eens in lang vervloden dagen een 
broederscbap van vrome moµniken, die iederen 
avond, eer zij ticb ter ruste begaven, een liej 
van !of en dank opzongen tot God. Maar 
die monniken werden oud. Hun stemmen be~on· 
nen krakerig te klinken, en soms konden ze 
nauwehjks meer dan de woorden mompelen, 
di! ze zoo lief hadden. Ten laa s•e gingen ze zich 
schameu om huo armzalig gezang, en waar ze 
een beetje geld badden In de bus bij de poort. 
waarin scms kleine bij fragen werden geofferd, 
besloten zij de hulp in te roepen van enkele 
zangers die met bun schoone stemmen dan In 
hun plaats de liederen zouden opzingen tot den 
Heer. Zoo kwamen op 1.ekeren nacht die vreem
delingen, en zeer melodi,us weerkloDk bun lied. 
De monniken luisterden vol van verrukkmg naar 
de liefelijke tooen. 

Maar's nachts, toen ze op de zaal sliepen, 
werden ze gewekt door een hd hcbt. dat op 
bun scheen. en die toen wakker waren, zagen 
leroand in 't wit midden in dat l!cht staan, en 
hen met droefheid, verwijteDd aanzien. 

Toen k wam er een stem : .. W aarom i~ tr 
vannacht geen lied van lof en dank tot Mijn 
troon opgestegen? T evergeefs beb lk gelutsterd 
oro die zoete melodieen ·op te vangen, welke 
Mijn ooren nu al zoo \lele jaren hebben ge
hoord. Waarom hebben die stemmen vannacht 
gezwegen?" 

,.Maar, lieve Heer," antwoordde de oudste 
van die broeders, ,,het is wel opgezongen - en 
nog vecl mooier zelfs dan wil bet konden." 

En de s1em antwoordde: ,.Het is nict tot 
Mijn troon doorgedrongen. Laat dat toch niet 
weer gebeuren. Alleen de stem des harten, die 
bereikt Mijn oor ." 

Het licbt en de stem verdwerien, en de broe
ders nzen alien van bun bed op en (:liogen 
naar de kapel om met groote dankbaarheid en 
vreugdevol hart hun eigen koraal te zmgen, 
met de heerlijke zekerheid, dat God bun zaog 
wilde aannemen. Want ondanks onvolmaakt
heden, werd bet opgezongen in een geest van 
dankbaarheid. 

schelijk, ver_dorven ?1 ensch tot een rein, 
be1hg, geeste h1k persoon ; m,aar die tegenstelltng 
toont tevens de genade Gods aan als de groote, 
wonderbare kracbt da~'rtoe . Het geeft niet, 
welke v1:randermg er ook bij Uw bekeering 
in U teweeggebracht is, ge kunt Uzelf niet 
geheel en al geheiligd noEmen , totdat de ver
andering volkomfn is, d . w. z. tot ge verlost 
zijt van de werken of vruchten des vlee
sches, en de vruchten des Geestes voortbrengt; 
aan Uw vruchten zult gij gekend worden. 
Alleen te belijden heilig te zijn zonder dat men 
de daar bijbehoorende vruchten voortbreng t, beeft 
gt>en nut. Oat zou geli1k zijo aan den boom, 
tot welken de Heer Zich op zekeren keer 
wendde, en waaraan Hij toen n iets dan bladeren 
vond. 

Sta mij toe U de zaak heel eenvoudig, maar 
duidelijk voor te stellen. Hier hebt U e~n man 
die zegt: .. lk ben gered". Dat is best. lk boud 
ervan, ma,~nen te Zien or staao en Zt'l)gen : .,lk 
ben gered • Maar als die man in zijn omgang 
met de menschen om hem heen, leugens spreekt, 
hetzij groote leugens of noodleugentjes wel 
dan is het duidelijk te zien, dat die ma~ nie; 
gered is. .: "' . 

Daar _ hebt U ~en an~~r, die opstaat en zegt: 
.. Ik bez1t een rem hart . Oat vmd ik een heer
lijk getuigenis . Maar als ge ziet, aat zijn vlee· 
schelijke lusten hem overmeesteren, of dat hl.j 
vervalt tot lage, onf'elne woorden ofdaden,dan 
we,et ge heel goed, dat zelfs zij, die genadig 
willen zijn, zullen zeggcn I .,Cf die man begrijpt 
de beteekenis der woorden niet, die hij bezigt, Of 
zijn belijdenis van bc1l!gheid is valsch". 

Een aoder zegt: ,,Ik beb God lief met mijn 
geheele hart" - zooals velen ook wel zeggen 1 

.. Er is Diets tusschen God en mijn ziel". Als 
ge echter. dienzelfden persoon din gen achterna 
ziet jagen, waarvan hij weet, dat ze God mlsha:
gen, hoe barmhartig ge anders ook gestemd zijt, 
kuDt ge n1et nalaten hem te beoordeelen naar 
hetgeen hij doet en niet, naar wat hij zegt. 

lemand zou we! kunnen opstaan, en erover 
spreken, dat hij geheiligd is, maar als zijn da· 
den op de een .of andere wijze te kennen geven, 
dat hii jaroersch is, of driftig, of zeUzuchttg, 
getuigeDis of geen getul9enis, belijdenis of geen 
belijdenis, dan heeft hij toch nog den zegen 
\Ian voile verlossing noodlg. 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEENE.N SRCRETARIS. 
De Kommandant. 
Ooze Territonale Kommandant, Lt. Conim!~

sioner Palstra, is naar wij uit een persoonlijk 
schrijveo van hem hebben vernomen, thens o_p 
weg naar Australie en wij hopen nu spoedig 
berlcht te ontvangen met betrekking tot zijn 
terugkeer in Bandoeng. Wij zullen blij zijn Me· 
vrouw Palstra en den Kommandant weer in 
ons midden te zien om ons voort te leiden tot 
steeds grootere overwinningen. Gedurendc zijn 
afwezigheid hebben de Off1cieren van alle rangen 
een uistekenden geest van eenheid en bereid
""illigheid getoond en deze harteliikt> samenwer• 
king Is voor ons bier op het Hoofdkwartier 
van onschatbare waarde geweest. Wij geven 
onzen beminden Leiders de verzekering dat wij 
hen straks bij hun terugkeer een grootsch wel
kom zullen berdden. Moge God het Leger 
~·oortleiden v110 zegepr'aal tot zegepraal ! Kom .. 
mandant en Mevrouw Palstra hebben mil ver
zocbt de meest hartelijke groeten aan alle Of· 
ficieren, Soldaten en vrienden te willen over· 
breogen. 

De Chef van den Staf. 
W1j vtrw11zen onze lezers naar de belang· 

rijke aankondiglng van den nleuwen Chef van den 
Staf, Kommandant Henry W. Mapp. God ze
gene en schrage hem bij bet aaovaarden van 
deze groote verantwoordelijkheid. In ODS vol .. 
gend nummer van de .. S. K." hopen wij foto's 
en meer bijzonderhedrn te geven betreffende 
onzen nleuwen Chef van den Staf en Mevrouw 
Mapp. \-'iij zijn er zeker van, dat onze lezers. 
zullen begrijpen, hoe moeiliik het is voor ons 
in een maand~ad als dit alles zoo spoedig te 
publiceeren. 

Een dag bij bet Kruis. 
Up den Goeden V n1dag worden in alle 

Korpst'n, Tehuizen en lnr!chtingen bijeenkomsten 
(:lehouden in verband met .. Een dag bij het · 
Kru1s".Geve God veel zegen In die bijeenkomsten, 
waartn wij bet lijden en sterven van onzen 
ge.zegenden Zaligmaker opnieuw zullen geden: 
ken. Wij gelooven in de leer der verzoenlng, 
die Is nlet alleen de hoeksteen van ons per.soonlijk. 

e)oof, en de rots, waarop wij staan: in leven, 
~n sterven. doch bet allerecrste beg1nsel van 
prediklog in de rangen van ons gellefd I. eger 
des Hells: Jezus Christ us, en Dien gekruist, ala 
de Middelaar Gods en der menschen. 

Kommandeur Kronenberg. 
Het is een groot voorncht voor mij geweest 

om de laatste dagen, die Kommandeu~ Kronen• 
berg op aarde beeft doorgebracht, aan zl1n zlekbed 
te mogen ~ijn .en hem en Mevrouw Kronenberg 
bij te staan in deze .. voor hen zoo zware be· 
proeving. Voor bi1zonderbeden verwijzen 
wll naar het rapport op pagina 3. Mevrouw 
Kronenberg en haar beide jongens hebben zich 
nu voor eenlge weken ult het drukke leven 
teruggetrokken om in de rustige omgevin~ van 
Kebon Ojehe wat tot zichzelf te komen. Mevrouw 
Koroman~eur Krontnberg zal In ieder geval 
voorloop1g het beheer over het Kioderhuls in 
Medan blijven voeren, waarlo zij door haar 
toegewijde helpsters EnslQne Hoffmann en Kap! .. 
teine Oechsle zal worden bijgestaan. 

I ' 
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OFFICIEELE 
MEDBDEELINGEN. 

(Bij machtiging van den Generaal) 

Bevorderd tot Heerlijkheid: 

KOMMANDEUR ALBERT KRONf:NBERG, 
gekomen uit Semaran9 op 27 Januaxl 1909, te 
Medan op 8 Maart 1929. 

Bevorderingen1 

Van Luitenant tot Kapitein: 
E. Hilbolling. 
Jacoeb. 

Va n K d t. L u i t e n a n t t o t L u i t e n a n t : 
W. Boode. 
W. J. Hoemakers. 
S. Koene. 
Kasiman. 

Aanstellingen: 

Kommandeur I. Ingham, Celebes. 
Kommandeur M. Harvey, Kcendoer, Leprozen

Kolonie. 
Adjudant S. Cullen, Pelantoengan, Leprozen

Kolonie. 
Adjudant S. Johannessen, Sernaroeng, Leprozen· 

Kolooie (in bevel). 
Adjudant M. Olsvik, Semarang, Ooglijders

Hospitaal. 
Adjudant P. Rolffs, Weltevreden, Mi11tair Teb. 

en Korps (in bevel). 
Ensign A. Andersson, Poelat\ Si 1 janang, 

Leprozrn-Kolonie. 
Ensign M. Berge, Ojolcja, Kinderbuls (in bevel). 
Ensign E. Brookes, Bandoeng, Kinduhuis 

(2e in bevel). 
Ensign E. Carpenter, Soerabaja Ziekeohuis. 
Ensign B. Watts. Semarang. Boegangan-Kolonie. 
Kapitein E. Greenwood, Bandoeng. Kinderhuis. 
Kapitein N. Hansen, Solo, Militair Tehuis 

(tijdel. in bevel). 
Kapitein ]. Mason, Pelantoengan, Leprozen· 

Kolonie. 
Kapiteln S. Mason, Weltevreden, Mil. TPh. 

en Korps. 
Kadet-Kapitein ter Telgte, Celebea,. 
Luitenant W. Hoemakers, Cjokja, Mil. Teh. 

en Korps. 

W. PALSTRA, 
Kommandant. 

Bandoeng, 25 Maart 1929. 

LET WEL! 

Na de Week van Gebed, welke in alle ln
richtingen en Korpsen van bet Leger des Heils 
in Nederlandsch Oost lndie van 24 tot 30 Maart 
gehouden is, zal de Zelfverloochenings-Aan-
~ ... aanvangen op 2 April a .. 
De Altaardlenst zal gehouden worden op 

Zondag 5 Mei. 
W. PALSTRA, Kommandant. 

Poelau Si Tjananu. 

In verband met ons bezoek aan Sumatra's 
Oostkust mochten wij bet genoegen smaken een 
paar da'.len op ooze groote Leprozen- Kolonie 
Poelau Si Tjanang door te brengen. Het was 
een bultengewoon genoegen om op te merken, 
hoe Stafkapltein en Mevrouw Loots allerlei 
plannen voor u\tbre-iding en verbeterin p van de 
Kolonie tcr hand genomen en reeds versc hillende 
ervan tot uitvoerlng gebracht hadde1>. Nieuwe 
wegen, nieuwe huisj~s. een nieuwe verblijfplaats 
voor de vrouwen, nleuwe werkplaatsen en een 
nieuw kerkhof zijn sommige van de met kracbt 
ter hand genomen weTkzaamheden. Adjudante 
Wilson en Ensigne Andersson staan de S · a.~ka-

iteins in bun zwaren taak dapper ter z11de. 
~et was een vreugde enkele dagen in bun midden 
te mogen doorbrengen en o1>ze makkHs, die 
daar zulk een toewijding en zelfopoffering aan 

d d d b .. t staan 
den dag leggen, met ra~ en .aa .~l e a~ 
Het fs er een groot hmsgezin , er z11n 364 P 
tll~nten en zul k een groot gezin te voeden, 
ver:iorgen, ldeeden en verplegen, Is voorwaar 
geen gcringe taak. God zegene U. lieve kame
raden . .,Zoo weet, dat uw arbeid nletijdel is In 
den Heere" · 

Radio voor Leprozen. 

S T R IJ D K R E E T 

....... ............... ~ ....................... ~ ............................................................................................. ~.~--... ................................................. . 
t . t 
i ZELFVERLOOCHENINGS-AANVRAGE. i 
• t 
f • t AAN DE OFFICIEREN, SOL:JATEN EN VRIENDEN VAN HET t 
f LEGER DES HEILS IN NEDERLAND SCH 003T-INDIE. t 
• • t MJJ"n waarde makkers en vrienden, t • • ! Met inni gen dank aan God gedenken w:ij thans, hoe ! 
! H:ij in Zjjn alw:ijze bestiering en teedere ontferming ! 
t honderd jaren geleden William Booth, onzen onverge- t 
i tel ijken Stichter en eersten Generaal aan deze wereld i 
• schonk. • 
t l i In di t ons Eeuwfeest jaar maken overal, waar de t 
• Legervlag wappert, de Heilssoldaten zich op om deze i 
! gebeurtenis op w.aardige w:ijze te herdenken. i 
! Het kleine zaadje, dat het- begin vormde van wat i 
t_ later het ,,Leger des Hei ls'' is geworden, we rd eenmaal i 
1 in het geloof en met veel zelfopoffering geplant. ; 
t Onder tranen en worsteling, eerbiedafdwingende ont- 1 
• • ! beringen en :ijver opgekweekt, is het tot. een reusach- 1 
t tigen boom gegroeid, onder wiens takken thans ver f 
i over het gansche rond der aarde hulp wordt geboden i 
• aan vele mannen, vrouwen en kinderen. De fakkel, eens • 
! door den Stichter en z:ijn bem1nde Echtgenoote ontsto- l 
! ken, laai t steeds helderder op, brengt licht in de ! 
t duisternj s en WJJ"st den menschen den weg naar een bet er t • • i leven hier op aarde en naar het ·Vaderhuis omhoog._ i 
i Ook hi er in Nederlandsch Oost-Indie I Daarvoor i 
i danken w:ij God recht hartel_ijk! W:ij z:ijn daarbij eveneens i 
• zeer erkentel:ijk voor de edelmoedige hulp, in het ver- i 
! leden door onze eigen makkers en onze vrienden in dezen i 
! Archipel geschonken, want onze l~sten z:ijn zw~ar ! Onze 

1 • jaarl:ijksche verplichtingen tot ins:tandhoud1ng onzer 1 
i Ziekenhuizen, Lepra-kolonies, Tehu1zen voor vrouwen, t 
i kinderen, militair~n, benevens onze gezegende Zen- i 
i dingsarbeid, ei schen aanzienl:ijke bedragen. Bovendi en i. 
• is onder enkele andere hoogstnoodzakel:ijke ui tbrei- t 
! dingen di t jaar een Tehuis voor jongens noodig. i 
! Wilt U ons helpen met een extra-b:ijdrage, eenju- i 
! bileumgift? Mogen w:ij een d:ringend beroep .~P U d?en i 
t om ans opnieuw krachtig te steunen~ opdat WJJ oak h1er • 
f in Insul inde, met onze dappere Le1ders, Komm~ndant ti 
t en Mevrouw Palstra aan het hoofd, onzen arbe1d met • 
• kracht kunnen voortzetten 7 t • • ! God zegene U ! ti 
t Namens den Kommandant verbl:ijve, • 
• t 
t De Uwe tot heil van Insulinde, i i . i JAN P. RAWIE, ! 
i ' Algemeen Secretaris. t . . i f ................................... ~ ................................................................................................................ . .-.. ............... ._... ................. --.. ........... 

1Sommanbeut ~. itronrnbtrg beborberb 
tot beerliikbetb. 

Wij hebben het onuitsprekelijke 
voorrecht gebad . getuige te zijn van 
bet geduldig lijden, bet overwinnend 
sterven en een triomfantelijken intocht 
van onzen beminden strijdmakker, 
Kommandeur Kronenberg. f' 

Voorzeker, zijn lijden heeft ll 
hij geduldig gedragen, hoe ? 
pijnlijk soms ook naar het 
vleesch, en als bet bijwijlen 
bijna ondragelijk was, clan 
nog kwam er geen klacht 
over zijn lippen. Alleen de 
pijnlijke trek om den mond 
verried, wat de lijdE!:r moest 
doorworstelen. 

Bij ons betoek aan Poelau Si Tjanang mocbten 
ij de schikkingen completeeren van de inrlchting 

w~n een groote radio-lnstallatie ten behoeve 
~an onze patienten; door dien milden ~ever en 

Een bijzonder groote ge.
nade was het clan ook, dat 
enkele weken voor zijn ster
ven de pijnen niet alleen 
dragelijk werden, doch ge ... 
heel ophielden. 

i d der leprozen den WelEdelen Heer van 
vr en , Id b bbe ·
der Plas, daartoe lnstaat geste ' e n w11 
tbans een eerste klas toestel met loudspeakers 

hil l de punten van de koloi..ie aan-op verse en 1 d l i de 
b ht In de zlekenzaa • in e eetzaa . n 

ge rac . . I klinken streks lit>deren en toe· 
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BELANGRIJK NIEUWS. 

Van ons Internationaal Hoofdkwar ... 
tier te Londen ontvingen wij bericht, 
dat de Gener,:1al 

KOMMANDANT 
HENRY W. MAPP, 

die als Internationaal Secretaris v oor 
de Vereenigde Staten, de Britsche Ko .. 
lonien en het Zendingswerk aan bet 
I. H. K. verbonden was, aangesteld 
heeft tot Chef van den Staf. 

Wij bidden, dat Gods zegen moge 
rusten op deze benoeming. 

(vervolg van kol. J). 
A diudante Palm. 
het aot:t m11 leed te moeten berichten, clat 

Adjudante Palm op re1s naar haar 'aderlard, 
aan boord van het stoomscbip een ernstlgen 
val heeft gehad, waardoor zij eenige weken Ean 
boord in een aparte hut Is verpleegd moeten 
worden. Gelukkig was zij bij aankomst in Am· 
sterdam zoover hersteld. dat zij naar haar ge
boorteland Zweden kon doorreizen, en thans 
reeds veel beter is. Adjudante Petterson was 
gf'lukkig bij haar en ook van haar hebben wij 
goed bericht ontvangen. 

Ooze zieken. 
Met n1et u1t te spreken genoegen kunnen wij 

mededeelen, dat Mevrouw Poutiainen thans bui
teo gevaar is en zij bet dan ook langzaam, in 
beterschap toeneemt. Haar tout and liet zich zeer 
ernstlg aanzien. Er is veel voor haar gebeden 
en God heeft onze gebeden verhoord. Ensign 
Wikdal is nog steeds bij ons in Bandoeng, 
onder behandeling van een bekwaam genees
heer. Wij hopen spoedrg nader en gunstiger 
bericht omtrent hem te kunnen melden. Me
vrouw Adjudant Nyheim is nog in het 
Petronella Zi~kenhuis te Djokja, doch neemt 
gelukkig ook in beterschap toe. Wij hopen, 
dat zij weldra bersteld daaruit ontslagen kan 
worden. 

Met Europeesch verlof. 
1 erwijl wtj on schn1vtn (20 Maart) zullen 

Kommandeure Hallman, Adjudants Bridson en 
Kapiteins Palstra met bun baby aan boord van 
het M. S ... P. C. Hooft" stappen om de rels 
naar Patria te aanvaarden, ten einde bun pe
riodiek verlof in Europa te gaan doorbrengen, 
Zij hebben dat ten voile verdiend, en hoe moei
lijk wij hen ook kunnen missen, gunnen wij 
bet bun tocb van ganscher harte, en wenscben, 
dat de tijd, die zij temidden van bun gdldden 
zujlen doorbrengen. zeer nuttig en rijk gezet;j~nd 
zal zljn. 

had geleefd. 
De begrafenis zelf was een zege .. 

vierende uitvaart. Wat al sympathie. 
wat al bloemen, wat al bewijzen van 
medeleven ! Het was een indrukwek .. 
kende stoet, die daar door de straten 
van Medan trok. De inlandsche bevol .. 
king staarde deze met verwondering 
na. Europeanen stonden stil en ont .. 
blootten eerbiedig het hoofd. V elen 
waren op het kerkhof bijeen om hun 
laatsten groet aan ,,Vader Kronenberg'', 
zooals hij algemeen bekend was, te 
brengen. Aan de geopende groeve werd 
achtereenvolgens het woord gevoerd 
door Stafkapitein Loois, Mevrouw 
Kronenberg zelf, die bijzonder door 
God ondersteund werd, Ensigne Hoff .. 
mann en den Heer van Oostrom, terwijl 
ook wij roochten getuigen van het leven 
en sterven van den Kommandeur in 
teeder.e woorden, die uit het hart 
kwamen en tot bet hart doordrongen ;
menigeen pinkte een traan weg - de 
kinderen zongen hun afscheidslied en . 
allen wierpen bloemen op het gra r f,, 
terwijl ongetwijfeld bij het verlaten v: an 
den doodenakker in veler hart r ten 
sterk verlangen werd gevoeld om ook 
z66 te leven als Kommandeur Krc .men ... 
berg geleefd heeft, en z66 den H eiland 
tegemoet te kunnen gaan. 

~;~::;:at:~~a~roote bliidscbap van d ~lien. v~~ 
daarvan qenieten. Harteliik dank, e e ~ ge 1• 
en moge Uw goede voorbceld nog vce navo. 
glng vinden. 

Onder de Enge1scbe Militairen. 

Op de thuisreis van Belawan Deli naar Priok 
badden wij bet groote voorrecht In de mil Haire 
kazerne te Singapore een uitste ken de verlos· 
singssarnenkomst met de ,.boys" te houden. 
Het was een vreugde tc zlen, hoevelen er.:-varel 
opgekomen, en zoo hartelijk namen . ZIJ det 
aan deze echte, opgewekte Heilsmecttng. H~t 
beste van alles was. dat een der jongens z~!n 
hart aan den Heiland gaf. Schikklngen z11n 

En z66 troffen wij hem 
aan, rustig neerliggend op 
zijn stervenssponde, het 
licbaam wel heel zwak. maar de geest 
helder en zijn ziel verheugde zich 
erin weldra zijn Verlosser en Zalig.
maker tegemoet te mogen gaan. Hij 
sprak met mij over zijn vrouw en kin
deren en daarbij trad zijn groote Gods .. 
vertrouwen aan den dag. Ook sprak 
hij over zijn !even en arbeiden in het 
Leger, wat hem zoo lief was geworden; 
en dan, zijn groote oogen vragend op 
mij richtende, zeide hij: ,.U zorgt er 
toch wel voor, dat ik een Legerbe
grafenis krijg, want waar ik niet vaak 
in de gelegenheid was bijeenkomsten 
te houden, bid ik van God, dat 

zelfs mijn verscheiden neg luide 
zal mogen spreken tot de harten van 
velen". Zoo is het ook gegaan. Zijn 
sterven was een triomf antelijke intocbt 
van een overwinnend strijder in bet 
Koninkrijk der Hemelen. 

Zacbt zongen wij random zijn sponde 
zijn lievelingsliederen en vaak zong hij 
mede, of anders riep hij uit: ,.Oat is 
heerlijk ! 0, welk een zegen. Ja, kom, 
Heer Jezus, kom haastiglijk I" _ 

God zegene Mevrouw Komr .aandeur 
Kronenberg - zij heeft zich l Juitenge ... 
woon dapper gedragen. Wij' 1erzekeren 
U, lieve Mevrouw, dat 'Jij en Uw 
beide lieve jongens op de ':Jebeden van 
U w kameraden gedrage n wordt tot 
voot' den troon van Gr J<l. 

ernaakt dat die samenkomsten ge•egeld een· 
g I p~r week onderllng zullen worden ge· aiaa 
houdeo• 

(vervolg kol. 4). 

Op V rijdag 8 M aart des nam1ddags 
half twee sloot hij voorgoed zijn oogen 
aan deze zijde van bet graf, liefelijk, 
rustig, eenvoudig, precies zooals hij 

God zegene het I ... eger des Heils l 
Wij kunnen slechts nr .>ode zulke strijders 
missen. Moge de H'~er nieuwe arbeiders 
uitstooten in Zijn wijngaard om straks 
de opengevallen plaats van den Kom .. 
mandeur te vervullen, die hij zoo waar ... 
dig ingenomen heeft. 

De Alg. Secretaris. 
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WAN IDEI'i 

IEEU WFEE§il ~ VEGDlf'Dtfflf. ' 

OPWBKKCNG TE P08RWOREDJO. 

De Eeuwfeest-Campagne was een tijd van 
verkwikking. ue Heilige Geest is over ons uit· 
gestort; er z1jn werkelijke teekenen van een 
opwekking. De ,,Speciaals" hebben hiertoe 
niet oveimg bijgedragen; hun door Go:l be:zielde 
boodschappen hebben ons in vuur en vlam gezet 
om met meer ijver verlorengaanie zielen te 
zoeken, ons tevens in dichtere gemeenschap met 
Hem brengende, "Die geko '.Den is om te zoeken 
en zalig te maken, dat verloren was". Misschien 
was het we! bij het bezoek van Stafkapitein 
Strandlund, dat ons deze nieuwe strooming en 
ijver voor de reddinq van zielen het eerst zoo 
sterk opviel. Van den vroegen morgen tot 
'a avonds toe waren de samenkomsten tijden van 
booggespannen verwachting en ieder h1eld zich 
gereed om zijn dee! te doen voor het welslagl'n 
van den dag. In de openluchtsamen komst even
als bmnen waren groote scharen die met intense 
aandacht luisterden. Eenige menschen, die wij 
daarbu1ten uitnoodigden, kwamen 's avonds ook 
in de meeting opdagen; 't was de eerste keer, 
dat zij 'n Le;iersamenkomst bijwoooden. De 
Stafkapttein hield een krachtlge toespraak, die 
weerklank vond in vele harten, en ten gevo!ge 
had. dat twee personen, een Javaan en zijn 
vrouw, den Hetland der wereld zochten. 

's Zondags daarop was eveneens een pracht
dag. Be halve dat er wat regen vie!, was bet be
zoek van onzen D. 0., Brigadier Pa!stra, zeer ge
zegend. Weer werden betzelfde ver!angen en 
geloof aan den dag gelegd, en was iedere makker 
aanstonds bereid tot zingen, bidden of spreken 
teneinde de bijeenkomsten tot een succei; te maken. 
God zegende de woorden van den Brigadier 
aan ons aller hart, zoo:lat ook wij, makkers 
van het Korps. nicuwe krachten hebben opgedaan 
om met grooteren ernst hen te zoeken, die nog 
.,in dulsternis gezeten zijn". Grootere dingen 
staan ons hier in Poerworedjo te wacbten, 
waaro,,er wij in de toekomst meer hopen te 
vermelden I 

KORPS-OfflCIER. 

GROOTE INZEGENING. 

(Bandoeng I - Enslgne Cardinaal.} 
Welk 'n bijzonderen aanblik bood de zaal, 

toen w11 op Vrijdagavond, 8 Maart, binnen· 
kwamen en al die lcege stoelen zagen op het 
grooter-gemaakte platform. Waar dat voor was? 
De D. O., Brigadier Palstra, gaf spoedig op
heldering. In verband met haar veelomvattend 
Korpswerk heeft de Bevelvoerend Offi.cier helpers 
noodlg voor den administratieven, geestel11ken 
en jeugd·arbeid. Dezen avond had de inzegening 
plaats van een aantal Heilssoldaten en Hoofd
kwartier-Offi.cie1en, die zich bereid verklaard 
hebben zlch in hun vrijen tijd te belasten met 
verschillende onderdeelen van bet Korpswerk. 
Zeer veelzeggend was het. de makkers, wier 
namen door den Brigadier werden opgenoemd. 
te zien opstaan in de zaal, om de open plaatsen 
op bet platform in te nemen. en aanstonds bun 
aanstellingen voor de "erschillende hun opge
dragen verantwoordelijkheden officieel in ont
vangst te nemen. Ook de jongens en melsjes van 
de J. L. Zan;icompagnie en her J. L. Muziekkorps 
ontvingen, na bun plaatsen op zij van bet 
platform te hebben ingenomen, bun aanstelling 
als lid van genoemde Jongelieden-afdeelingen. 
Zeer aanmoedigend en dapper klonken deliede
ren, die zij zongen en speelden. 

Nog een mooi, ontroerend moment was de inze
gen!ng onder de Legervlag van een paar grootere 
jongens tot Heilssoldaat, en een aanral joogere 
melsjes en jongens tot Jong Soldaat. Hoe zal het 
hart der ouders van Francis Lebbink, Johan 
Hiorth en Jan Beunders met versnelling gek!opt 

hebben bij het aanschouwen van bunjongens, die 
daar zoo ernstig blijk gaven van bun verlangen 
om in de voetstappen van h un Off1cler-ouder 
te volgen. De Heer zegene en beware hen en 
ook de andere lieve kinderen; zij de gedachte
aan dezen plecbtlgen stood, waarin zij, neer• 
gekn!eld, hun jonge !even aan den dienst des 
Heeren wijdden, hun immer een bezieling om 
trouw te blijven ! 

Maar er zijn meerdere plaatsen leeg ! Lezer, 
wat doet gij voor den Meester? Zult gij straks 
met leege handen voor Hem moeten staan? 

P.M.L. 

GROOT EN KLEIN ZOEKT GOD. 

(Tegal-Ensigns Jansen.) 
Gaarne laten wij lets hooren van den strijd 

in Tega!. Deze gaat in ae goede rich1ing; de 
samenkomsten worden goed bezocht. Een zeer 
gezegend weekend hadden wij met Stafkapiteine 
Neddermeyer en Kaptteine Brouwer. Zaterdag
avond leidde onze T .J. L. S. een samenkomst 
voor kinderen. Ze luisterden met aandacht en 
aan het einde der meeting kwamen drie meisjes 
tot den grooten Kindervriend. 's Zondags wa
ren de samenkomsten voor groot en klein 
flink bezocht. In den Heiligingsdienst :zochten 
twee zusters rust en vrede bij Jezus. Ook des 
avonds, hadden wij een vurig samenzljn en werd 
er gretig geluisterd naar de woorden van de 
Stafkapiteine. 

De volgende week g!ng de Algemeen 
Secretaris, Lt. Kolonel Rawie ons voor. Op 
Zaterdagavond badden wii een groote 
lichtbee!densamenkomst op de aloon-aloon. 
door ruim zevenhonderd menschen bijgewoond. 
Een prachtig aantal mer scben was den 
volgenden morgen in de Protesrantsche kerk 
(voor . deze gelegenheid welwillend door bet 
Kerkbestuur aan ons afqestaan} bijeen om te 
booren naar den Kolonel. die in ernstige, tref-

fende woorden zeer leerzaam de vergadering 
toesprak. Ook het persooolnk getuigenis van 
Kapitein Ramaker, die den Kolonel vergezelde, 
en het duet van onze Officieren, stemden zoo 
tn met het onderwerp van de bijeenkomst. In 
onze eigen zaal was God des avonds op won
derbare wijze met ons. De Zangbrigade zong 
van den Heerlijken Stroom, Kapitein Ramaker 
sprak de menschen toe en daarna nam de Ko
lone! den Bijbel ter hand. Met ernst en klem 
werd den onbekeerden geraden om de goede 
keuze te doen en Christus aan te nemen als 
bun Verlosser. Spontaan gaf een jonge man aan 
deze uitnoodiging gehoor en kwam tot Jezus. 
Wij gaan voort in Tega! bet Evangelie van 
Jezus Christus te verkondigenl 

E.v A. 

Ensigns Jansen met hun kinderen, die onlangs 
uit Nederland kwamen. 

GET ROUW TOT DS:::N DOOD. 
,.Zijt getrouw tot den dood en ik zal U geven de Kroon des Levens", 

Openbaring 2: lOb. 

Bovenstaande woorden kwamen mil in ge
dachte, toen ik mij in October 1928 op de 
~kende begraafplaats te Kota-Radja bevond. 
Hoe ik daar zoo kwam en wat een en ander 
mij te :z:eggen had? Mag ik het U hierdoor 
mededeelen ? 

lk was op reis voor de Zelfverloochenings
Aanvrage, steeds voortwerkende, door Deli en 
Atjeh getrokken en bevond mij op het e1land 
Sabang aan het eind van mijn dtstrikt te Kota 
Radja, de plaats waar eens de machtige Atjehers 
onder aan voering van bun radja's, Teu,1ko's 
en andere Inlandsche Hoofden het Nederlandsch 
Ge zag bet wist ten. 

Het was Zondagmiddag. Een Leger des Heils 
samenkomst kon ik niet bijwonen, om de een
voudlge reden dat de dichtsbijzijnde Afdeeling, 
de Leprozerie ,.Poehe si Tjanang" op twee 
dagen sporens afstand lag: zelf een bijeenkomst 
te organiseeren, daarvoor was de tijd te kort 
en and«e Godsdlenstoefeningen werden er :z:elden 
gehouden. Onw1llekeurlg gingen mijn gedachten 
terug naar andere Zond~~eri .besteed in den 
goeden Strijd, bier in lnd1e of 10 het oude Va
derland. meetings in de zaal of In de openlucht. 
met een kle!n muziekkorpsje, heerlijk gezarrg, 
een goeden Strijdgeest, en alles wat zoo'n goede 
Zondag kan bieden. 

Kunt U begrljpen, dat ik op bet moment nu 
nlet bepaald in een opgewekte stemm10g ver
keerde? Zonder het bepaald te willen, werden 

mijn schreden ·Field naar bJven;Jenoemde be· 
graafplaats. 

Nu, zal men zeggen, is dat we! minst de 
plaats om opgewekt te worden of om in een 
prettlge stemming te komen. Toch leerde zij 
mij veel. Wac ik. zag, deed mij een oog~nbltk 
huiveren. Voor de begraafplaats was een mach
tig groote poort. een moaumentaal bouwwerk, 
en deze poort was vol geschilderd met de na
men van horiderden, neen, duizenden jonge 
menschen die hun !even heten in den strijd tegen 
de Arjehers G~soeuveld op h~t veld van eer, ver 
van huis en ye1iefden heengegaan, om ze h1er op 
aard al than, aim'Iler meer te ontmoeten. Hier ston· 
den die dulzenden namen genoteerd, en In bet graf 
waren ze vereenigd, de mannen, die ook veree· 
nigd hadden gestreden, van den eenvoud1gsten 
soldaat tot den hoo~sten offic1er. 

lk las namen van Korporaals naast dte va11 
Kolonels en Generaals, alleen gerangsch1kt naar 
het jaartal. waarin z1j vielen. A Is dte poort 
als die graven eens spreken konden, wat zou:len 
ze veel te vertellen hPb'>en van hen die op bun 
post scierven, getrouw tot den dood. 

Dlt bracht mtj er to~ aan onzen e1gen <:;trqd 
te den ken, nlet den striid regeo 'leesch en bloed, 
maar den grooten Strijd voor den Komng 
der koningen, den StrtJd tegen de zonde. niet 
In de eerste plaats zoekende de eer van het 
Vaderland, hoe natlonaal gez!nd we overi· 
gens ook zijn mogen. maar de eer van God en 

de redding van zlelen. En de bede kwam in 
mtjn hart, ,,Heer Jezus, help mij getrouw te 
zija aan de roeping, waarmede Gij mij hebt 
geroepen, in de plaats waar Gij mij gesteld 
hebt, getrouw aan de beloften gedaan In :it!lte 
of in 't openbaar, in de huiskamer aan de 
He1ligingstafel of aan de ZonJaarsbank. 

'vltjn waarde 'v1akkers, mede-Officleren Plaat
selijk.e Off1cieren, Soldaten en andere' mede
Cbristenen. w1j weten alien, dat in ons geliefd 
Leger algemeene ontwikk.eling, persoonlijke ta· 
lenten, m.~iiek-of talenkeonis van groot nut 
kunnea z11n 1n den Srrijd, dien wij strijden, 
maar toch meen lk, dat getrouwheid onze 
eerste vereiscbte is, dat alleen, die volharden 
zullen tot het elnde, zalig zullen worden dat 
ook het !even van de getrouwen alleen ~aar 
zal spreken, ook na het heengaan van deze 
aarde. 

Laat ons trouw zijn, trouw aan God, en aan de 
beloften Hem qegeven, trou 11 aan oaze roeping, 
opdat ook eeamaal tot ons Lijn stem zal spreken: 
,, Welgedaan, g1j qoede en getrouwe dienstknecht 
(dienstmaagd); over wein!g z1jt gij getrouw ge· 
weest. over veel zal Ik. u zetten, ga In, in de 
vreugde Uws Heeren" - orn het kruts voor 
een kroon. en het zwaard voor den palmtak der 
over winning te verwlsselen. 

S. BEUNDERS. 
Adjudant. 

1 APRIL 1929. 

H8ILSTROEPBN IN DE HOOF DST AD. 

(Batavia - Ensigne Priddle). 
(Weltevreden - Kapiteins Palstra). 
Zondag 3 Maart was een on vergetelijke dag 

voor Officieren en Heilssoldaten van W eltevre
den en Batavia. Majoor Lebblnk Jeidde ons 
dien dag. Door liederen en getuigenissen 
werd Gods Naam verheerlijkt. T oen de Majoor in 
den Heillgingsdienst het W oord Gods behan· 
delde, waren zijn vermanlngen op dezen Zon
dagmorgen als lichten voor onze harten. Wij 
besloten bet samenzijn met bet zingen van Ik 
buig mij voor de macht der lief de''. " 

Om vijf uur in den namiddag verzamelden 
de Off1c1eren, I<adetten en He1lsaoldaten van 
de vereenigde Korpsen ztch bij het stan 1beeld 
op het Waterlooplein. Hoewel er eerst vanwege 
den regen niet zooveel menschen waren, trok
ken ons zingen en spelen op de tamh>oerijns 
weldra de voorbijgangers aan en verkondigden 
w1! hen het Evangelie. Om zeven uur waren 
WIJ ooder commando van den Majoor in de 
beneden.r.tad. Ook enkele bezoekende Officleren 
w. o. Adjudante Olsvik (ju1st van Europeescb 
ver!of teruggekomen) waren bij ons. Met wap
perend vaandel trokken wij naar bet Glodok
plem, om nogmaals de blijde boodscbap bekend 
t~ maken. Toen kwam de tijd voor de verlos
smgssamenkomst. De zaal was vol, en met welk 
een kracht werkte Gods Geest dien a vond ! Na 
de toespraak van den Majoor kwamen twee 
zusters en vier broeders tot den Heer om 
bevrijding van hun :z:onden. God !of voor dezen 
overwinnenden dag I 

,, Heilssoldaat". 

r--._..~..._..._...._..._..,,_,,._.. ___ .._,,_. 
! Huisbezoek der Kadetteo. i 
-----------..-.....-....-...__,, ______ _! 

Eenlgen tijd geleden werden Kadet L. 
en ondergeteekende ultgezonden om hui.s· 
bezoek te doen in Tjibadak. Wij waren niet al 
te gelukkig van huls gegaan, met de gedacbte, 
dat ons werk geen succes zou hebben maar 
moed grijpend en vertrouwend, dat G~d ons 
gebed zou verhooren, Zijn zeyen geven op ons 
werk en met ons gaan, gingen wlj 'erop uit. 
En jawel, in het eerste huis, waar wij aanklop
ten, werden wij vriendelijk ontvangen door 
een Ch!neesche vrouw. Dadelijk werd ons een 
st~el aangeboden. Bij het binnenkomen hadden VJ

1 
opgemerkt, dat de vrouw heel bedroefd keek. 

l ~adden nog maar kort met haargesproken, 
of WIJ kregen te weten, dat zij een vrouw was 
die in God geloofde, een ware Christin. ' 

Ze vertelde ons, dat God zeven dagen geleden 
haar eenige dochter ,een jonge vrouw nog, tot zlcb 
had geroepen, na de geboorte van een zoontje. 
Z et ons het moederlooze klndJe n e 
tranen kwamen haar in de oogen. Trots al 
haar verdriet was ze echter gelukkig, want ze 
w~s. vo.~komen overtuigd, dat haar doc.hter 
ve1lig b11 God in den Heme! Is. Ze vertelde, 
dat haar dochter den Heer Jezus had gevonden 
?P een avond, toen zij de bijeenkomst bijwoonde 
In de zaal van het Leger des Hells in Tjitepoes. 
Ontroerd sprak ze de woorden na die haar 
dochter geuit had op haar sterfbed: Moeder, U 
hoeft niet meer om mij te treuren, want ik ga naar 
Jezus toe, en met de woorden: Jezus, Jezus, sliep 
ze in. Arme moeder, ze dacht ook aan haar lieven 
kle.1.nzoon. Zou hij blijven !even, vroeg ze ons. 
W11 gaven haar bemoedigende woorden en Jazen 
haar cog een gedeelte ult den Bijbel. Psalm 23, 
voor. Nadat Kadet L. gebeden had, rieden wij haar 
steeds op God te zien, Hem te vertrouwen en 
den kleinen jongen geheel aan Hem over te ge~en; 
dan zal God alle dingen we! maken. 

Is het niet heerlijk om een God te hebben, 
waar men op vertrouwen kan? 

J. Kuddlng, Kadet. 

....... ....... ~.._....._.~ .................................. ""'-"II .............. I Het Handelsdepartement van bet I 
! Leger des Heils. I _______________ ....., ______ _j 

heeft steeds grooten voorraad mooie boeken. 

't Hart naar boven 

Relnheld des Harten 

Stamelingen 
U1t de Diepte 

Mevrouw Oliphant· 
Schoch f 1.75 

Generaal William 
Booth f J._.... 

Nellie f 2.50 
Nellie f 2.50 

De Navolging van 
Chrlstus Thomas i1 Kempis f 2.25 

De God Zijner Moeder Runa f 2.75 
Skalunga {2 deelen) Runa f 8.50 
Ofscboon Hij gestor-

ven is 
Chrlstus Legenden 
Jeruzalem 
Oe Overste dezer 

Wereld 
Een Kroon Verloren 
Oostersch Licht bij 

W estersch Schrift 
Onderzoek 

De Heer is mijn 
Herder 

De groote Lijdensweg 
Btj U schul! lk 
Gaat in door de 

Runa 
Selma Lagerlof 
Selma Lagerlof 

Joseph Hocking 
Joseph Hocking 

Dr. M. G. I<yle 
J. S. van der 

Linden 
Hesba Stretton 
Dr. C. Impeta 

f 3.
f 6 50 
f 5.50 

f 3.25 
f 3.75 

f i.50 

f 2.75 
f 2.50 
f 2.50 

Enge Poort C. H, Spurgeon f 2.-
en vele andere werken 

Vraagt Catalogus en Prijsopgave. 

· oekhandel van bet Leger des ~Hells, 
Java-straat 16, Bandoeng, JAVA. 
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