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MIJNLEVENG 
,,En zij kwamen in eene plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij 

zeide tot Zijne discipelen: Zit hier neder, totdat lk gebeden zal heb
ben. En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus en Johannes, en begcrn 
verbaasd en zeer beangst te worden, en zeide tot hen : Mijne ziel is 
geheel bedroefd tot den dood toe; . blijft hier, en waakt I 

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad. zoo 
het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge. en Hij zeide : Abba, 
Vader ! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg ! 
doch niet wat Ik wil. maar wat Gij wilt. 

En Hij kwam. en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon! slaapt 
gij? kunt gij niet een uur 
waken ? Waakt en bidt, 
opdat gij niet in verzoe
king komt ; de geest is 
wel gewillig, maar het 
vleesch is zwak. 

En wederom heenge
gaan zijnde, bad Hij, spre
kende dezelfde woorden. 

En wedergekeerd zijn
de, vond Hij hen we
derom slapende. wanthun 
oogen waren bezwaard: 
en zij wisten niet, wat zij 
Hem antwoorden zouden. 

En Hij kwam ten der
den male, en zeide tot 
en: r". 

rust; het is genoeg. de 
ure is gekomen : ziet, de 
Zoon des menschen wordt 
overgeleverd in de handen 
der zondaren; staat op, 
laat ons gaan ; ziet, die 
Mij verraadt, is nabij ! 
En terstond, als Hij nog 
sprak. kwam Judas aan, 
die een was van de twaal
ven. en met hem een 
groote schare met zwaar
den en stokken, gezonden 
van de Overpriesters, en 
de Schriftgeleerden en de 
Ouderlingen. En die Hem 
verried, had hun een ge
meen teeken gegeven, zeg
gende : Dien ik kussen zal. 
die is bet, grijpt Hem, en 
leidt Hem zekerlijk henen. 

En als hij gekomen was, 
ging hij terstond tot Hem, 
en zeide : Rabbi, Rabbi I 
en kuste Hem. 

En zij sloegen hunne 
handen aan Hem, en 
grepen Hem". (Mark. 
14: 32-46). 

,.Toen namen de krijgs
knechten des Stadhouders 
Jezus met zich in het 
Rechthuis, en vergaderden over Hem de gansche bende, en als zij Hem 
ontkleed badden, deden zij Hem een purperen mantel om ; en eene kroon 
van doornen gevlochten bebbende, zetteden die op Zijn hoofd, en eenen 
rietstok in Zijne rechterhand ; en vallende op hunne knieen voor Hem, 
bespotteden zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden I 
En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op 
Zijn hoofd, en toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel 
af, en deden Hem Zijne kleederen aan. en leidden Hem heen om 
te kruisigen • . . . . • 

En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is 
gezegd Hoofdschedelplaats, gaven zij Hem te drinken edik ipet gal 
vermengd ; en als Hij <lien gesmaakt had, wilde Hij niet drinken. 

Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijne kleed.eren, 
het lot werpende ; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door 
den Profeet: Zij hebben Mijne kleederen onder zich verdeeld, en heb
ben het lot over Mijne kleeding geworpen. En zij, nederzittende, be
waarden Hem aldaar. En zij stelden boven Zijn hoofd Zijne beschul
diging geschreven: Deze is Jezus, de koning der Joden. 

Toen werden .met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, 
en een ter linkerzijde, en die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende 
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FIK VOOR U. 
nne hoofden, en zeggende: Gij, die den tempel afbreekt, en in drie 

agen opbouwt; verlos Uzelven. lndien Gij de Zone Gods zijt, zoo kom 
af van het kruis ! 

En desgelijks ook de Overpriesters met de Schriftgeleerden, en Ouder
gen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden: Anderen heeft Hij ver .. 

st, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels 
, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem gelooven. 
ij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij 
em wel wil ! want Hij heeft gezegd: lk hen Gods Zoon. En het .. 
lfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren. 

En van de zesde ure 
aan werd er duisternis 
over de geheele aarde, tot 
de negende ure toe, en 
omtrent de negende ure 
riep Jezus met eene groote 
stem, zeggende : ELI, 
ELI. LAMA SABACH
THANI. dat is: Mijn 
God, Mijn God! waarom 
hebt Gij Mij verlaten ! 

En sommigen van die 
daar stonden, zulks hoo
rende, zeiden : Deze roept 
Elias ! En terstond een 
van hen, toeloopende, 
nam eene spons, en die 
met edik gevuld hebben
de, stak ze op eenen 
rietstok, en gaf Hem te 
drinken. 

Doch de anderen zei
den : Houd op, laat ons 
zien, of Elias komt, om 
Hem te verlossen ! 

En Jezus, wederom met 
eene groote stem roe.
pende, gaf den geest. 

En zie, het voorhangsel 
des tempels scheurde in 
tweeen, van boven tot 
beneden ; en de aarde, 
en de steenrotsen scheur
den ; en de graven wer
den geopend, en vele 
lichamen der heiligen, die 
ontslapen waren, werden 
opgewekt ; en uit de gra
ven uitgegaan zijnde, na 
Zijne opstanding, kwa
men zij in de heilige stad, 
en zijn velen verschenen. 

En de hoofdman over 
honderd, en die met hem 
Jezus bewaarden, ziende 
de aardbeving, en de din
gen, die geschied waren, 
werden zeer bevreesd, 
zeggende: Waarlijk, deze 
was Gods Zoon ! 

En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus 
gevolgd waren van Galilea, om Hem te dienen ; ender welke was Maria 
Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder der 
zonen van Zebedeiis. 

En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, 
met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot 
Pifatus, en begeerde bet lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem bet 
lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wand bet in een 
zuiver fijn lijnwaad; en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in eene 
steenrots uitgehouwen had; en eenen grooten steen tegen de deur des grafs 
gewenteld hebbende, ging hij weg. 

En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegen
over bet graf. 

Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de 
Overpriesters en de Farizeen tot Pilatus, zeggende : Heer ! wij zijn 
indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen 
zal Ik opstaan ; beveel clan, dat het graf verzekerd worde tot den e 
derden dag toe, opdat Zijne discipelen misschien niet komen bij nac~t, 
en Hem stelen, en zeggen tot het volk : Hij is opgestaan van de dooden ; 
en zoo zal de laatste dwaling erger zijn, clan de eerste. En Pilatus zeide 
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DE V E R Z 0 E N I N G. 
OECLARATIE VAN DEN STICHTER VAN HET LEGER DES HEILS 

Wij moeten vasthouden aan de verzoening om de wondere openbaring Wij moeten vasthouden aan de verzoening om het voarbeeld, dat door 
die zij geeft van de liefde Gods tot de menschen. het karakter van den Heiland ons ter navolging gegeven is. 

Een bewijs daarvan hebt ge in de redding en bewaring van Zijn volk, in Nergens in de geschiedenis van het menschelijk ras vinden wij eenig per~ 
hun heiliging, strijd en eindelijke overwinning over dood en hel. soon, op wien wij kunnen wijzen en zeggen: Neem niet alleen de voorscbriften 

Door de openbaring van Jezus Christus, genageld aan het kruis, door Zijn van zijn mond als uw gids, maar het voorbeeld van zijn leven. 
zielsangst en Zijn bloed, is al die heerlijkheid mogelijk. Als ge de liefde Gods Wij moeten vasthouden aan de verzoening om de stoffelijke, zedelijke, 
wilt kennen, ga ~en sla clan een blik op Hem, stervende aan het hout I verstandelijke en geestelijke zegeningen, die daaruit voortvloeien over de 

Wij moeten vasthouden aan de verzoening, om- geheele donkere, duistere wereld heen . 
dat zij de bezieling en de prikkel is voor ooze weder~ Wij moeten vasthouden aan de verzoening om 
liefde tot God. het liefdevuur, dat voor de zondigende, zieke lichamen 

Terwijl ik neerkniel voor Hem, hangend aan het en zielen der menschen ontbrand is in de harten der~ 
Kruis, en gedenk, Wie Hij was, waarom Hij daar genen, die zich aan haar invloed hebben overgegeven. 
kwam, kan ik niet anders dan uit het diepst van mijn Wij moeten vasthouden aan de verzoening om 
ziel zeggen : de voorbereiding voor den Heme!. die mogelijk ge-

"Zoo 't gansche aardrijk 't mijne waar, maakt is voor de harten en karakters van allerlei 
Dat zou een gift zijn, veel te klein, klassen en soorten van menschen. 
Voor Zijne liefde wonderbaar, Denk aan de scharen, die niemand tellen kan. die 
Wil 'k eeuwig, gansch de Zijne zijn". daar reeds .vergaderd zijn, die hun kleederen gewas~ 

Wij moeten vasthouden aan de verzoening om~ schen hebben, en de menigten, die nog diezelfde voor-
dat zij ons de majesteit der goddelijke wet aantoont, bereiding zullen maken I Neem de leer der verzoening. 
en de noodzakelijkheid om die te handhaven. uit den Bijbel weg, en ge berooft niet alleen dit heilige 

Terwijl ik zie op den lijdenden Christus, ben ik niet Boek van zijn grootste bekoring. maar ge ontrooft het 
alleen genoodzaakt om te denken aan de hooge waarde zijn kracht om te zegenen. Zander de verzoening zou 
welke God hecht aan de wet, die het heelal in orde de Bijbel ophouden het licht der wereld te zijn, en 
behoudt, doch mijn hart springt op om gehoorzaam te practisch van de aarde verdwijnen. 
zijn aan die wet. Wij moeten vasthouden aan de verzoening, 

Wij moeten vasthouden aan de verzoening om omdat het gemis daarvan velen de krachtigste drijfveer 
haar openbaarmaking van het kwaad der zonde. om heiligheid te zoeken, zou ontnemen. 

lndien ik getuige mocht zijn van de wanhoop en Wij moeten vasthouden aan de verzoening, omdat 
ellende, die de zonde in dit leven over de menschen zij ons meest krachtige wapen is in den strijd tegen 
brengt, indien ik over d~ slagvelden kon loopen, door de goddelooze menschenmassa's op de markt-plaatsen, 
de gevangenissen, tuchthuizen, achterbuurten en andere in de zalen, theaters, beruchte huizen, kroegen, of 
plaatsen van ondeugd en misdaad. clan zou ik eenig waar ze clan ook gevonden worden. Christus levende, 
idee krijgen hoe slecht en bitter het is om te zondigen. lijdende en stervende voor hen is de sterkste reden, 
Indien ik in de hel zelf zou mogen neerdalen en ge~ die wij kunnen aan voeren ten gunste van hun over-
tuige zijn van het vreeselijke lijden en de ellende van gave en verlossing. 
verloren zielen, zou ik eenig idee krijgen van de ont~ Wij moeten vasthouden aan de verzoening,. 
zettende gevolgen, die komen na de overtreding van omdat het gemis daarvan ieder lied, dat wij zingen, 
de heilige wet Gods. Maar nimmer zou ik de zonde zijn waarde zou doen verliezen. Indien er geen ver-
meer in al haar wreedheid tot uiting kunnen zien komen zoening was, zouden wij al heel spoedig het zingen 
dan wanneer ik mijn Heiland daar aan het Kruishout laten, en de rivier van onzen vrede zou niet meer 
zie hangen en besef, dat de zonde Hem daaraan vast~ d66rstroomen, en de blijdschap van onzen godsdienst 
genageld heeft. zou teniet gaan. 

Wij moeten vasthouden aan de verzoening om de deur der genade, welke Wij moeten vasthouden aan de verzoening, omdat zij het grootste 
zij opent voor het gansche menschdom. is in Gods groote heelal I Waar zouden wij terechtgekomen zijn zonder het 

Millioenen zijn ingegaan met dit gevoel in hun hart, dat wij in ons lied uit- Kruis? Mijn lieve makkers, laat a ns, in onze eigen harten en levens en werkf>n, 
drukken, .. Zijn bloed maakt zelfs den snoodste rein", terwi1l nog meer millioenen tot het uiterste toe gebruik maken van de volheid <ler verlossing en ovev· 
de Gouden Bestrating zullen berei.ken, die nimmer Zijn dierbaren Naam hebben winnende kracht, welke de verzoening van onzen Heer Jezus Christus voor 
gehoord voor zij aan bet Hemelsche Strand aankwamen. ons mogelijk maakt. 

Wij moeten vasthouden aan de verzoening, omdat meer clan de helft Laat ons ieder persoonlijk en alien tezamen besluiten om, met vernieuwde 
van het menschelijk geslacht in hun prille jeugd sterven, en door de genade der werkkracht en vermeerderde geestdrift, de verlossende genade en de heerlijkheden 
verzoening overgeplant worden naar het Hemelsch Land, waar zij, door het van Christus, gekruisigd, te vermelden. 
voorbeeld der reine inwoners daar, opgroeien tot hemelsche burgers. William Booth, 

NGAWI GEOPEND. 
Op Woensdag 16 Januari j. I. werd het Korps 

te Ngawi of.f1cieel geopend door 8rigadier Pal· 
stra. E.indelijk is het er dan van gekomen, 
dat Ngawi een eigen Leger des Heilskorps be· 
Zit. Jaren geleden, omstreeks ~ 904- 1905 bevond 
Zich in dit plaatsje reeds een clubje Heilssol· 
daten, die aan het Hoofdkwarrier, destijds In 
Semarang, verzochten, toch een Korps te openen 
in Ngawi. Evenwel kon het Hoofdkwartier 
toen geen wegen en middelen vinden om aan 
dat verzoek te voldoen. 

In 1926 echter werd een der strijdende Heils· 
soldaten van Semarang overgeplaatst naar 
Ngawi en ooze zuster heeft zich van den dag 
barer aaakomst in die pla'.lts, bescbouwd als 
het Leger des Hells en is op echte Leger des 
Heilswljze begonnen met het houden van sa· 
menkomsten en kiodersamenkomsten. Gods ze· 
gen op dezen arbeid maakte bet mogelijk om 
enkele weken geleden een gebouw te buren in 
de plaats en Off1cieren besch kbaar te stellen 
en zoo beeft Ngawt dan, na bijna een kwart
eeuw wacbtens, een eigen Korps. 

. Het zaaltje was bf'el aard1g gevuld en de 
aanwezigen lulsterden met aandacht naar alles 
-wat door den Brigadier gezegd werd in verband 
met de opening van het Korps. Men nam recht 
hartelijk dee! aan het z1ngen van bet lied ,, Komt 
laat oos zlngen al te saam, God is goed". Nadat 
Kapltein Ramaker voorgegaan was in gebed, 
gi?g de Brigadier er toe over een uiteenzetting 
te geven van bet doel en den arbeid der Off1-
cieren, welke voor Ngawi zijn aangesteld, waarna 
hij hen en hun arbeid in bet gebed aan den 
Heer opdroeg. Kapiteioe Wu1te sprak daarna 
eeoige woorden, daarbij haar vreugde te kennen 
geveode de eerste Bevelvoerende Lfficier te zijn 
van dlt nieuwe Korps en Lultenante Boode zong 
een solo. Zuster de Rave, de striJdbare makker, 
waarvan In deo aaavaog meldinp gemaakt werd, 
9af uitlng aan haar groore dankbaarbeid jegeos 
<iod die haar ar be id met zegen heeft Willen 
'kron~n. Broeder Post van Kedoeng-Baoteng, 
een dergenen die in bet begin van dez:e eeuw 
aan bet Hoofdkwarrler schreef ,,Kom over en 
help ons", was mede tegeawoord1g en bctulgde 
in hartelijke woorden zijn blijdscbap over de 
opening van het Korps Ngawi. Het Bijbel· 
onderwerp door den Brigadier behaadeld had 
aller aandacht. 
~ Heer zegene den arbeid In dezen oieuwen 

post en helpe onu: zusters, de Off1cleren, de 
banter van bet Kruis hoog te bouden en vele 
%ielen voor den Meester te wlnnen. 

D.R. 

•ant ~btistus beeft ooh tens boot be ~onben gtleben, j!)ij 
recbtbaatbig boor bt onttcbtbaarbigen, opbat j!)ij ons tot ~ob 
;ou brtngen. t .J)etrus 3. ts. 
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I Dat de voortvarende Heilssoldaat den waren Geest van Aanval I 
I moet bezitten, welke zich kenme1kt door vier bijzondere eigenschappen: I 
: le. Deze Geest beeft een duidelijk inzicht in de nooden. Hij ziet het I 
I duideliik. wanneer er hulp noodig is. !Jeze Geest is als een ervaren : 
I geneesheer. Hij ziet de nooden van zijn patient, en de teekenen van I 
II den dood, indien niet ingrijpende maatregelen warden genomen. 11 
: Deze Geest ziet reeds de hel op aarde en ook de hel hiernamaals. I 
: 2e. De Geest van Voortvarendheid beeft sterke begeertvn, die tot I 
! een bartstocbt aanwakker•·n, om iets te verr1chten. Hij heett vi- ~ 
I sioenen. Hij is niet tevreden met slechts uiterliike daden en vormen. ij 
11 Voortvarenden mannen en vrouwen kan het geen voldoening schen~ P 
11 ken om maar te visschen zonder iets te vangen . Deze Geest is niet ~ 
I voldaan met zaken doen zonder winst te behalen, of om strijd te ~ 
I voeren zonder gevangenen en buit te veroveren. ~ 
! 3e. De Gee"t van Voortvarendbe1d verwacht Resultaten. Zijn be- : 
II @ 
8 zitter gelooft, dat wat zim moet, en hetgeen waarbij naar streeft, a 
I ook werkelijk z66 zal warden; neen, het ·zal zoo warden I : 
I 4e. De Heilssoldaat, die dt>n wart>n Geest van Voortvarendheid : 
II b ii ii t>Ztt, is nivt voldaan mt>t de ellende maar aan te z1en, en te il 

I verlangen, dat deze veranderen zal, en te gelooven, dat God naar : 
: Zijn goeden wil iets ervoor doen zal. Hij gaat er op af; hij strijdt : 
ii ervoor; hij waagt er iets voor, ja, zelfs heel veel; hij is bereid om ii 
I den prijs te betalen, zelfs al is die heel duur I : 
ii ii 
-~-~~~~~~-~~~~~~~~~~-~-~--~~~---~--~~~•••••••sess•~~~-~~-• 
Vervolg Aanteeke11ingen v.d. Alg. Seer, 

Hat'teliik aefeliciteerd I 

Wij felic1teeren de Luitenants Hilbolling en 
Jacoeb met hun bevorderlog tot den rang van 
Kapltein. Mogen onze lleve f( ameraden onder 
Gods zegen tot s1eeds grooteren zeptn gesteld 
worden voor menige ziel bier in lnsulinde. 

De Eeuwfeest-Veldtocht. 

Goede bericb1en blij ven lnkomen. Prijst den 
Heer I Wi! Ztin nu tl'midden van teo grootsdie 
poging om de jeugd voor den He1land te v.in
nen, en allerwege warden middelen aaDgewt nd 
om door bet oog, evenals door bet oor, de 
heerlijke boodscbap van bet E.vaogelie te brengen. 

Vervolg van pag. ], 

tot henlieden: Gij hebt eene wacht; 
gaat been, verzekert het, gelijk gij 
het verstaat. En zij heengaande, 
verzekerden het graf met de wacht, 
den steen verzegeld hebbende. 

En laat na den sabbat, als het begon 
te lichten, tegen den eersten dag 
der week. kwamen Maria Magdalena, 
en de andere Maria, om het graf te 
bezien, en zie, er geschiedde eene groote 
aardbeving; want een engel des Heeren, 
nederdalende uit den hemel, kwam toe, 
en wentelde den steen af van de deur, 
en zat op denzelven; en zijne gedaante 
was gelijk een bliksem, en zijn kleeding 
wit gelijk sneeuw. 

En uit vrees van hem zijn de wach
ters zeer verschrikt geworden, en wer
den als dooden . 

Maar de en gel, antwoordende, zeide 
tot de vrouwen : V reest gijlieden niet; 
want ik weet. dat gij zoekt Jezus. die 
gekruisigd was ; H ij is hier niet; want 
Hij is opgestaan. gelijk Hij gezegd 
heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, 
waar de Heere gelegen heeft. En gaat 
haastiglijk heen, en zegt Zijnen disci
pelen, dat Hij opgestaan is van de 
dooden; en ziet, Hij gaat u voor naar 
Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, 
ik heb het ulieden gezegd I" 

(Matth. 27 : 27 - 66 en 28 : l _ 7). 

P.e:n warm Vriend. 

l)e Weledele Heer van der P. heeft zlch 
reeds herhaaldelljk een warm vrlfnd van onzen 
cirbtid. die zoo getrouv. elijk op de Lepra• 
Kolon•e te Poelau ~i Tjanaog wordt verricbt, 
bt>toond en trach• steeds bet !even der pati~n
te-n aldaar zooveel mogelljk te veraanger amen. 
Thans heeft hij ons weer verblijd met een be
langri1ke schenkir g en ons daarbij verzocht een 
goed radio tot'ste-1 voor de parienten aan te 
schaffeo. 1'atuurli1k br1 np1 dit groote vre-ugde 
tn de harten van de Officleren en pattenten 
belden. Moge de Ht'er dezen milden gever 
rijkelijk zegeoen eo zljn voorbeeld na..,olgiog 
doen v1nden ! 
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DE HOOGE RAAD. 
V oortzetting der Raadzitting. Formeele bezwaren. 

· Indrukwekkende betoogingen. 

Sedert ons vorige overzicht is er eenige stremming gekomen in het overi
gens vlotte verloop der ver~andelingen in de zittingen van den Hoogen Raad. 
Ben telegram dd. 20 Januan zegt: 

,,Bij het verhoor van h?den meende het Gerechtshof, dat aan Generaal Booth 
een gelege.nheid had behooren te worden gegeven om persoo?ltik. of door middel 
van een · vertegenwoordiger zijn meening uit te spreken, hoe duidehJk en hoe zeker 
de feiten dan ook mochten schijnen. k dt 

Vandaar verdere verdaging tot deze gelegenheid geschon en wor • . 
De H.>o;Je Raad zal w~er bijeen ko<IJ.e'1 ten einde de verteg_enwoord1gers va~ 

den Generaal te hooren en daarna voor de nieuwe beshssrng stemmen. W1J 
verwachten daarna, dat het rechtulijk bevel opgehevei; zal worden en de Raad zal 
overgaan tot de verkie11ing van den nieuwen Generaal 

Er volgt d1n een tijdperk van buitengewone spanning, die op den 15en 
Februari gebroken wordt door een telegram van den l 3en Februari, wat 
hieronder volgt en waaruit wij de benoeming van onzen beminden Chef van 
den Staf, Commis3ioner Edward J. Hig;Jins, tot de verheven positie van 
Generaal van het Le1ter des Heils vernemen: 

• De Hooge Raa:i kwa'll h? fen te Su'lbury b\jeei;i. Aanwezlg waren de ":dv:>caat, 
W. A. Jowitt vo".>r G!nuaal B.>Jth, de A lv.>caat Sunoads ':'oor. de verded1gers der 
actie door Geoeraal Booth, die zich beroept op de geld1ghe1d van de Acte van 
1904. begon ,en. . . 

Bij den aanvang der zttting maakte Jowitt aanva_nkehj~. bezwaar te;i~n de aa~
wezigheid van Simonds en diens procureur omdat z11 fe1teh1k optraden m de acue 
van bet tioo;i;Jerechtshof en dus niet in zaken die direct den Hoogen Raad be-
troffen. . 

Opdat Generaal Rooth en zijn verdedigers geen enkele aanleiding zouden hebben 
zlch te beklagen trokken Simonds en zijn procureur zich tcrug. De formeele be· 
shssing waarin de oogeschiktheid van den Generaal voor zijn taak werd uitgesproken 
en zijo onthefftng daarvan werd voorgesteld, werd goedgekeurd, en de Raad liet 
zlch de noodige bewijzen daartoe voorle;igen. Deze bestonden uit medische rappor
ten, brieven geschreven door den Generaal en het rapport, uitg?bracht door de 
deputatie aan den Generaal op 11 Januari j.l. 

De Advocaat Jow1tt, die voor den Generaal sprak, bracht mondeling verkla
ringen van de getuigen, w. o. Sir. Thomas Horder, Doctor John Weir, Doctor 
Wardlaw Milne over, en sprak geruimen tijd de vergaderinp toe. 

De stemming voor de einduitspraak vond plaats om 6 30 n. m. en elndigde met 
52 stemmen v66r en 5 tegen bet bes\ult. Vier personen namen geen dee! aan de 
stemming .. De Hooge Raad ging hierop over tot de verkiezing van den nieuwen 
Generaal. 

Kommandant H1g 1ins, die gedurende de afgeloopen tien jaren Chef van den Staf 
van het LeJer is gew!est, W!rd v~rkozen en aanvaardd~ de posltie van Generaal". 

Het' is alsof wij opleven ! Niet zonder bezorgdheid hebben wij de laatste 
weken vol gespannen verwachting doorleefd. En toch, wij wisten lot en !even, 
en ook de belangen van ons geliefd Leger veilig in de handen van Hem, die 
het in het leven geroepen heeft en het gemaakt heeft tot zulk een groote 

111acht ten goede, in deze wereld ! 
· En nu, vanmorgen ontvingen wij onderstaand bericht, vol blijden jubel, 
waarvoor wij gaarne en terstond een plaats inruimen : 

De gewichtige beslissingen, welke in de afgeloopen week door den Hoogen Raad 
werden genomen met betrekking tot het uittreden van Generaal Bramwell Booth 
en de verklez;ing van Generaal Higgins tot zijn opvolger, zijn ten ultvoer gebracht 
:ionder in het minst eenige belemmering te veroorzaken voor de werkzaamheden 
van het Leger in eenig dee! van de wereld. De beslissingen werden met algeheele 
voldoening door de Heilsmldaten in alle Terrltorieo ontvangen. 

De beschou wingen der pers, zelfs in die b\aden, we Ike tot nu toe critisch gezind 
waren, stemmen tbans zoo goed als eenparig in met de noodzakelijkheid en wijsheid 
der genomen beslissingen. 

Laatste zitting. Benoeming van den Nieuwen Generaal. 
De Hooge Raad uiteen. 

Onmiddellijk na d·e bekendmaking van zijn verkiezing sprak de Generaal den Hoogen 
Raad in het kort toe. Hij was diep bewogen, terwijl hij in enkele bescheiden woor
den zijn collega's dankte voor de posltie van groot vertrouwen, waartoe de Voor
zienigbeid Gods, zooals d ie in bun keuze tot u itd rukking kwam, _ h~m ge~oepen ha~. 

Oat de keuze van den n ieuwen Generaal bu1tengemeen popula1r 1s, b hJk t wel 01t 
het fe1t dat telegrammen en brieven van O fficieren en Heilssoldaten uit a lle rangen 
van he~ Leger in alle landen, uur aan uur bij het lnternationaal Hoofdkwartier 
binnenstroomen. 

Des morgens riep Generaal Higgtns de Territoriale Leiders bijeen, waar zij zicb, 
in een intiem samenzijn, opnieuw aan den dienst van God en het Leger toewijdden. 

Een aantal treffende toespraken, waarin den Generaal in warme bewoordingen 
gelukwenschen werden aangeboden en de verzekering gegeven van steun en getrouwe 
samenwer k ing, volgden . Een van de teederste en meest sympathieke toespraken was 
wel die van Commander Eva Booth ; zij sprak zoowd namens zichzelf als namens 
de Amerikaansche troepen. r - ~ 

Na de g~zamenlijke lunch begaf de Generaal zich naar het Internationale Hoofd
kwartier. Reeds spoedig werd bekend, dat hij daar tegen ongeveer drie our zou 
aariko'1len. Even v66r dien tijd verlieten de S ~afofficieren van bet Internationale 
Hoofdkwartier, alsmede die van he~ Nationale Hoofdkwartier en van de Leger des 
Heils Levt::nsverzekering Maatschappij, hunne kantoren en verdrongen zich in gangen 
en op trappen van het boofdgebouw. Ook stroomden honderden naar buiten in de 
Queen Victoria Street, waar :z;lch een groote schare voorbijgangers bij hen aansloot • 
Extra hulp van politie was noodig voor de regeling van het verkeer en om ruim 
baan te maken voor den auto van den Generaal. 

De Generaal was zichtbaar zeer diep bewogen door het grootsche, spontane en 
overweldigende van dit niet-officieel welkom. Blootshoofds, met stralend gezicbt en 
met tranen in de oogen, richtte hij zich met enkele korte en schoon uitgedrukte 
woorden, eerst tot de menlgte op straat en daarna tot de groote schare van 
officieren, die hem van de trappen en uit de gangen van het I. H. K, toejuichten, 
terwijl de hoofoen der verschillen:le departementen een veteranen·eerewacht vormden 
tot aan bet bureau van den Generaal. 

,,Laat ons allen zoo goed zijn als wij zijn kunnen", zei de Generaal, "laat ons 
werken zoo hard als wij werken kunnen, laat ons den strijd voortzetten en de 
vlag omhoog houden zoo hoog als wij maar kunnen, doet goed aan alle menschen, 
hebt God lief, laat barmhartigheid en waarheid triomfeeren over kwaad en leugen, 
doe niets waarover gij U zoudt moeten scbamen wanneer ge zult staan in de tegen
v.oordigheid Gods". "Bidt voor mij". 

Voordat de !eden van den Hoogen Raad uiteen gingen, verzonden zij een bood
schap aan Generaal Booth waarin zij uitdrukking gaven aan hun aller oprecht 
ongeveinsd veclangen hem en Mevrouw Booth te verzekeren van hun toegenegen~ 
heid en hunne qebeden, dat Gods band ten goede moge rusten op hun afgetreden 
Leider, hem vrede brengende voor het hart en genezing voor het licbaam. 

Het is alsof een vloedgolf van nieuw !even, van hooge verwachting en aterk 
vertrouwen, door ons geheele Leger stroomt. 

.. Ons doe! en streven", zegt de Generaal, ~is bet onverzwakt bandbaven van de 
leerstellingen en den hoogen standaard van geestelijk !even, de tweeling beglnselen 
van ,,opoffering" en .dienen", die bet Leger gemaakt hebben tot de grootste wereld
macbt voor gerechtigheid in den tegenwoordigen tijd". 

Bijna onmiddellijke aandacbt zal gegt>ven Worden aan zekere noodzakelijke consti
tutioneele veranderingen. 

De Generaal is voornemens twee commissies te benoemen, die zullen bestaan nit 
groepen ervaren Officieren; de eerste zal hebben na te gaan en met den Gene
raal te bespreken de te volgen methode inz.ake de benoeming van toekomstige Gene
raals en tevens den duur van bet generaalschap vast te stellen, terwijl de tweede 
zal bebben na te gaan en te overwegen hoe geraakt zal kunnen worden tot bet 
ooder beheer stellen van de eigendommen en fondsen van het Leger des Beils onder 
een groep ~an Leiders, _in plaats van onder een persoon als gevolmachtigde. 

En nu. 1s de order.- V~orwaarts Marsch I Laat iedereen zich gedurende dit 
Eeuwfeesl)aar opnleuw toew11den aan de groote beginselen van liefde en zelfop
offerenden dienst. waarvan onze Stichters zulk een nobel voorbeeld hebben nagelaten 

Hedenavond zal in de Congress Hall Clapton de eerst~ van de groote welkomst: 
demonstratles gehouden worden, waarbij de meeste vertegenwoordigers van d 
Hoogen Raad aanwezig zullen zijn. en 

Regelingen worden getroffen ·om in Bristol, Manchester, Glasgow, Newcastle 
Nottmqham. cler9eliike vergaderingen te houden. en 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEENEN SECRETARIS. 

......... ~ . .._. . ..._. ......... ~ ..................... ~ ................... ~ ................................................................................. ..._.~........., ......... ..._.. f • wenden tot het Hoofdkwartier, Javastraat 
16:. Bando.eng, waar men zicb gelakkig zal 
pr11zen, die meerdere inlicbtingen te kunoen 
geven ; men zal dan evenals ik, overtuigd 
warden, dat alle gelden inderdaad ten bate 
van de hulpbeboevende menschheid worden 
aaogewend". 

Bandoeng, 22 Februari 1929. 

Onze Kommandants. 

W1j ontvmgen een telegram van ons Interna
tionaal Hoofdkwartier, waarln ons werd medf>
gedeeld, dat onze Leider met het S.S ... Oroosay" 
de terugreis naar Australie heeft aanvaard. O.e 
Zitting ·van den Hoogen Raad heeft geducht 
inbreuk gemaakt op de vacantie van onzen 
beminden Kommandant en daarom bopen wij 
temeer, dat de )aatste weken die zij temidden 
van hun klnderen in Australie doorbrengen, 
dubbel heerlijk en gezegend zullen zijn. Wij 
weten momenteel no~ met. wanneer wij hen 
weer_ in ons midden zullen terugzien. doch zoodra 
wij h1eromtrent zeker hetd hebbeo, stellen wij ooze 
lezers daarvan in kennis. 

Vorstelijk Bezoek. 

In eeo uit lfOerig schrijven, hetwelk wij met 
deze mail van Kommandeur Veereohuis ont
vingen, bericht hij oqs, dat Kroonprins Leopold 
en Kroooprinses Astrid onze Landbouw-Kolonie 
te Kalawara in Midden-Celebes hebben bezochr. 
De begroeting wa 1 allerharteltjkst en rusti;i 
zitteod in bet beroemde L amboeboscbje had het 
booge gezelschap en gevolg gelegenheid om het 
moole ultzicht op de tuinen en de bergen te 
·bewonderen. De Prins vroeg met groote belang-
11telling naar bet doe! en de methode van onzen 
arbeid en luisterde vol aandacht naar de uit
eenzetting, die door Kommandeur en Mevrouw 
Veerenhuis van bun werk gegeveu werd. 

Ons Jaarverslaa. 

Met dankbaarnetd vermelden wij, dat Jhr. l. van 
Suchtelen, dte nu reeds veie jaren aaneen zoo 
gebeel belangeloos de boekeri en besche1den op 
ons Hoofdk wartier beef! gdospec1evrd, ook thans 
de bblans voor het boekja<1r 1928 heeft na
gezien. Dit geeft dan steeds aan onzen Pinan· 
deelen.Secretarls. Majoor Lebbink, en Adjudant 
Pearce, oozen elgen accountant. handen vol 
werk, doch het wordt ook weer r111mschoots 
beloond door het prachtige oetuigenls, door den 
Jbr. van Suchrelen verstrekt. Leest U maar 
f:ens voor U zelf : 

.. W ederom heb ik met groot genoegen 
kunnen constateeren, dat de administratie 
over bet bovengenoemd boekjaar bij bet 
Hoofdkwartier, de centrale van bet werk 

• f f • 
i BEL ANG R IJ K BER IC HT ! ! 
• f f Bij het ter perse gaan van ons .blad, ontvingen wij bericht van het i 
f Internationaal Hoofdkwartier te London, dat Commissioner EDWARD t 
t J. HIGGINS, die sedert 1919 de belangrijke positie van Chef van den i 
f Staf van het Leger des Heils beideedde, is benoemd tot opvolge van • 
t Generaal W. Bramwell Booth. t 
! In het volgende nummer van de Strijdkreet hopen wij de foto's van i 
! onzen nieuwen Generaal en Mevrouw Higgins, alsook een korte levens- i 
t beschrijving van hen beiden te publiceeren, i 
t GOD ZEGENE ONZEN NIEUWEN GENERAAL I i 
t GOD ZEGENE H.ET LEGER DES HEILS I i 

!-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·---·-·--! 
Wij hebben namens onze Officieren en Soldaten van N. 0. I. een telegram 

van den volgenden inhoud aan den nieuwen Generaal gezonden: 

GENERAAL HIGGINS, INTER.NATIONAAL HOOFDKWARTIER, 
101 QUEEN VICTORIA STREET. LONDON. 

Wij zenden U onze hartelijlce gelukwenschen en groeten en geven U de verze
kering van onz.e voortdurende tovgeneg"nheid en gebeden. 

W1j zijn trotsch op de plaats die gij inneemt in onze harten, in bet Leger des 
Heils en in de wereld. W1j bidden van Go:I, dat gij lang gespaard moogt blijven 
en oos voorwaarcs zult le1den. 

Wij vernieuwen onze beloften van getrouwheid aan God en het Leger en van 
harcelijken toegewijden dienst. 

LuiteDant-Kolonel Rawie. 

En nu I Voorwaarts ! In de kracht des Heeren! Met ons hoog en verheven 
doe} onwrikbaar vast in het oog. 

De wereld voor Christus I Christus voor de wereld I 
En terwijl wij van uit de verte een eere-saluut brengen aan onzen beminden 

~ans uitgetreden, Generaal W. Bramwell Booth, begroeten wij onzen nieuwe~ 
eneraal aan het hoofd van ooze orgaoisatie en bidden wij dat de toekomst 

van het Le~er des Heils nog veel grootscher en heerlijker zal zijn, als het 
verleden 001t geweest is. 

van bet Leger des Heils in Nederlandsch
lndie, tot in de kleine onderdeelen goed 
verzorgd is, en komt bier een woord van 
lof toe aan bet personeel, dat onder leiding 
van Majoor Lebbink, hieraan :z;ijo beste 
kracbten heeft gegeven. 

Algemeeoe Secretaris. 

Aan hen, die inzage weoschen van de 
administratie of meerdere inlichtingeo aan
gaande het werlren van bet Leger des Heils 
in Nederlandsch·lndie en de aanwending van 
de do"r bijdragen verkregen gelden, zou ik 
beleefd in overweging willen gcven, zich te 

Aan belangstellenden willen wij gaarne op 
bun verzoek onzen Staat van lnkomsteo 
Uitgaven voor 1928 doen toekomen. en 

Onze :z;ieken. 

Ensign en Mevrouw Wikdal zijn te Ban
doeng aangekomen. De Ensign is verre van 
w~l en wij vreezen, dat een operatie onver
m1jdelijk is. Dit is wel een heele beproevi 

d E · ng 
v.o

1 
oh en b ~~gn z;!()wel als zijn vrouw, daar 

zt .. un ar e1 op \.JtSlebes zooze.er be-minden en 
WlJ hun daar zoo noode kunnen missen. 

Ensign Poutiainen is gelukkig in zooverre 
hersteld, dat de dokter er geen bezwaar tegen 
bee.ft, hem op Celebes te laten. Dit is een dub-
bele vreugde, en voor den Ensinn e-

0 
v ii 

kk d . " oor z n 
ma ers aarg1nds. Met Mevrouw Po t· · 

h . u 1a1nen 
gaat et mmder we!. Na al de droefb ·d 
het verlies van bun lieve li.ind en det ~vker 

h b e ZIE te 
van aar ec tgenoot, kwam dat pi·J·ni· ·k I 11 e onge-
va , waardoor bloedvergiftiging in haar been 
ontstond. Nog steeds is baar toe.stand kr t· k 
en dr · t 1 te • e1g er ge".aar voor ernstige gevolgen. 
Mevrou~ Ad1udante Nybeim vertoelt op bet 

o?genblik ID het Ziekenhu1s te D1·ok1·a . Zr is 
uttermate zwak ! 1 

_Kommandeur Kronenberg van Medan is weer 
~inder goed, doch Ensigne Hoffman is geluk
kig Ve.el in beterschap toegenomen. God zegene 
'.11 ooze lieve, zieke makkers en helpe hen ook 
in deze zware dagen te kunnen zeg\,en: Heer 
Uw wil geschiede I Dan zal ook zeker de ver: 
tro~sting <.. ods tot bun hart en komen. • lk zal 
u n1et begeven en lk zal u niet verlaten" is 
des Heeren woord, wat zeer vast is! ' 

Dankbaar. 

. Zou ik in verband met het bovenstaande 
n1et mogen zeg9en, hoe dankbaar ik ben v 
d~ bli1l<en van belangs1elling en medele\.'e ~~r 
m1j tijdens de ongesteldheid van ·· 0

1
•. e 

k . d m11n 1eve 
v~ouw en 1n eren zijn geworden ? H t .. 
m11 te moeten bericbten, dat zf n o . e 5 P1Jt 
bersteld zijn,ofscboon de aard 1 ~ niet geheel 
heid {dipbtheriti•) een mild vai n e ongesteld-
. d - ver oop be f L> is an ers wat, om ze zoo e. · net 
een in huis te houden! zeven weken achter-

(zie .. l 
v ei-110 g pag. 2). 
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,, Daarom heeft ook ]ezus, opdat Hij door 
Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, 
buiten de poort geleden. Zv<> laat ons dan 
tot Hem uitgaan buiten de legerplaats , Zijne 
smaadheid dragende". Hebr. 13 : 12, 13. 

.,Maar nu is Hij • ••• " geopenbaard, om 
de zonde te niete te ~doen, door Zijns zelfs 
offerande''. Hebr. 9 : 26. 

' -

Ill\ e offerande van Jezus munt uit In gehoorzaamheid en zelfovergave. Dit is de wet :van 
ll1J iedere ware offerande. Hij vervulde de oude Joodsche wet, volgens welke zondoffers bmten 
bet leger werden gebracht. Hij gaf, ter wille van anderen, Zichzelf over aan een wreeden, 
schandelijken dood - een dood, welken de omgeving met haar herinnerlngen aan smaad en on· 
eer n<lg vreeselijker maakte. . 

,,Buiten de poort". Dat was, waar men de lijken verbrandde der di~ren, die. men nlet ~anger 
in den dienst des Tabernakels noodig had, - waar men het afval en vuil neerw1erp. ..Bu1ten de 
poort" - waar de misdadigera werden terechtgesteld - waar de ultgeworpen~.n aan hun lot wer
den overgelaten om te sterven. Die plaats deed denken aan al wat verachteh1k en gruwzaam was. 
En juist daar, te midden van alles, wat herinnerde aan dood en vergulzing, daar wilde Jezus 
Zijn al verliezen, opdat Hij Zijn zielsverlangen ten uitvoer bracht - om bet volk te heiligen door 
Zijn bloed en de zonde weg te doen door Zijn algeheele overgave en Zijn onnoemelijk lijden. 

Hij heeft Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood - ja, dezen 
vreeselijken dood des Krulses. Er was geen andere weg. Want, getroost men zich opofferingen 
om bet kwaad te herstellen, zoo zijn deze toch nooit gewild bij de handlaDgers van dat kwaad. 
De wereld heeft geen werkelijke sympathie voor wie om harentwil alles opofferen. Zij zal hen 
bet sterven om haar zonden nlet verzachten. Liever maakt zij het bun zoo donker en zoo 
drukkend als maar eenigszins mogelijk Is. Zii vermaakt zich over haar elgen slechtheid en haat 
de wegen dergenen, die klaar staan om voor haar bevrijding te lijden. 

Ook Jezus Christus ondervond dat. Zoo opende zicb ook voor Hem op dien eersten Goeden 
Vrijdag de lange, ruwe weg naar Golgotha. Stap voor stap moest Hij dien bitteren lijdensweg 
vervolgen tot ,,bulten de poort" van Jeruzalem, ter wille vaa. ons allen, die als arme uitgeworpenen 
Gods gevaar liepen voor eeuwig buiten de Hemelpoort gesloten te wordeD, De wereld maakte 
Hem tot een uitgeworpene, omdat Hij vast besloten was de uitgeworpeDen te redden. De menscben 
wierpen Hem uit en kruisigden Hem, omdat Hij bezig was degenen te zoeken, die reeds in de 
duisternis uitgeworpen waren , die verdwaald waren in de wildernis, die in daad en waarheid 
bulten de legerplaats verdreven wareD. 

Maar de Apostel zegt in zijn brief aan de HebreeD, dat, evenals Jezus voor ens heeDging om 
buiten de poort te lijden, wij ook zoo tot H em u it behooren te gaan, drageDde Zijne smaadheid. 
Er komt een roepstem tot ons om niet alleen te genieten van de voordeelen van het Kruis, 
doch om bet Kruis zelf met Hem te deelen. Wij ook inoeten gaan naar de plaats der scbande 
en bespott ing ,,buiten de legerplaats". Met Jezus moeten wij de verguizing der twijfelaars, der 
smalers en dergenen, die Hem kruisigen, deelfn. 

W aarom? Wat zal dat voor ons beteekenen? Waar zal die roepstem ons heenvoeren? Is niet 
bet antwoor d eenvoudig - dat wij daar heen moeten gaan om juist dezelfde reden, dat Hij 
ging 1 W ij moeten een met Hem zijn, de smaadheid der u itgeworpenen dragende om huns zelfs 
wille. Evenals Hij willig was om .. de Uitgeworpene" te zijn, moeten wij tot hetzelfde offer bereid 
zijn v oor hetzelfde doe!. 

Jesaja voorzeide, dat Jezus een banier zou opsteken voor de volken en de verdreveDen bijeen
vergaderen. David zeide : .. De Heere bouwt ]eruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen". ]a, zoo 
is het l Halleluja ! H ij heeft Z ijn banier opgestoken en ons Jeruzalem wordt gebouwd door Oien, 
Die verdreven was en Die de verdrevenen tot Zich zal vergaderen utt alle geslacht en natie. 

I<om en sta Hem bij I I<om en dee! de lasten I Kom en voeg U bij de getuigen ! Kom en laat 
uw licht schijnen voor de menschen I Kom en durf alleen opkomen voor Christus I Kom en 
ga met Jezus buiten de legerplaats, waar de uitgeworpenen wonen, Zijne smaadheid dragende-, 
waarschuw ze, haal zc naar binnen - de afvalligen, die God vergeten zijD, de gebrokencn van 
harte, de :spotters en de onreinen, en de oneerlijken, ja, haal ze naar binnen, opdat ze gcrelnigd 
en geheiligd mogen worden en de stad Gods gebouwd zal worden met levende steenen, die voor 
eeuwig en altoos zullen blijven bestaan. 

G-

,. W ant ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen 
ik ook ontvangen heb dat Christus g estorven is voor onze 
zonden. En dat Hij is begraven, en opgewekt ten der· 
den dage, naar de Schriften". 1 Kor. 15 : 3, 4. 

,,lk ben met Christus gekruisigd ; en ik lee{. doch 
niet meer ik, maar Christus Ieeft in mii ; en hetgeen 
ik nu in het vleesch Leef, dat Leef ik door het geloof 
d es Zoons van God, die mij liefgehad heeft, e n Zich
zelven voor mij overgegeven heeft". Gal. 2 : 20. 

IIJ) oor de opstaDding heeft God gerechtelijk bewezen, dat Jezus de Christus Gods is, Z ijn 
geliefde Zoon, in Wirn Hij een welbehagen had. Bij den doop van Jezus was de Heilige 

Geest in den vorm uner duive op Hem neergedeald, en een stem uit den hemelhad verklaard: 
.. Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Welken ik Mijn welbehagen heh", doch later begon 
zelfs Johannes de Dooper te twijfelen en zond Hem een boodschap vragende, .,Zijt Gij degene 
Die komen zou of verwachten wij eenen anderen?" 

Maar in de opstanding gaf God een afdoend antwoord op iedere vraag, en nam daarmede 
voor immer iederen grond tot twijfelen weg. Zooals Paulus In een ingewikkelde maar wonder
bare rede verklaart, was de ootmoedige, lijdende, gekruisigde Jezus .. krachtiglijk bewezen te zijn 
de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der dooden". (Rom. 1 : 4)i 

Jezus Christus was de openbariDg van God. In Hem werd bet beeld van den Vader ont
sluierd . Het Vaderbact vol van liefde, medelijden en begrijpend medegevoel, van oneindlge 
ontferming, teederder en onfeilbaarder can die eener moeder, werd tot uiting gebracht in Tezus. 
In Hem ook werd gezien bet Goddelijlr.e haten der zonde, de heiligheid des Vaders, Zijn smette, 
!ooze reinheid, Zijn groote, nimmerfalende recht\aardigbe id en Z ijn afschuw van alle ongerech
tigheid. 

Jezus kwam in de wereld om den Vader te openbaren en om den wil des Vaders te doen. 
Hij kwam ook om den verlorene te reddeD, hem te redden van zijn zonden en van zijn ,,elgen 
ik", van zijn slechte natuur, zijn verdorvenheid, zijn neigiDgen tot bet kwaad , zijn trots en· wel· 
Justen en de bedriegelijkheid van zijn hart. Hij kv.am om den meDsch terug te brtngen t o t God, 
hem te hereenigen met God ten opzichte van zijn toegenegenheden, :z ijn sy mpat hieen, :zi]n w il 
en zijn natuur. Hij kwam om ons opnieuw te maken tot heilige, gelukkige, nuttige, onbevrtesde 
kinderen des Vaders. En de opatandiDg was de laatste steen van bet eeuwige fundamen t, 
waarop dit werk gebouwd moest wordeD. 

Kan dit opstandlogsleven met zijn kracht ook uw en mijn deel worden? Ja, bet Is voor 
alien, 't Is voor u en voor mij , het is voor iedere levende raDk aan den waren Wijnstok, 
hetzij groot of kleil:i. Gelooft gij, dat Hij uit den dood is verrezen? Gelooft gij, dat Hij de Jevende 
Christus is en nlet slechts een Jood, die gestorven Is en daar begraven ligt In een Jeruzalemsch 
graf? En belijdt ge dat ook met vreugde, met Uw mond? Dan is dit opstandingsleven met :zijn 
kracht en onsterfelijke hoop uw dee! ook, zoo gij ze wilt aannemen. ,.lndien gij met uwen mond 
zult belijden den Heer Jezus en met uw hart gelooven, dat God Hem ult den dood opgewekt heeft, 
zoo zult gij zalig worden", en in die zaligheld vindt men die ODmetelijke krechten, die on~ 
sterfelijke hoop en dien overvloed van vreugde van Zijn opstandingsleveD, welke men verkrljgen 
kan door het geloof, evenals lemaDd die een rekeniDg heeft bij een bank, geld kan trekken 
om In zijn nooden te voorzien. 

En nu zal het geschieden naar ons geloof. 

Geen mensch'lijk hoofd, noch eng'lenhart 
Had ooit gedroomd, dat Godes Zoon 

Zou sterven aan het kruls der smart 
Om ons te redden door Zijn bloed. 

Voor rebellen stlerf Hij en nu leeft, 
Regeert Hij voor ons op Zijn troon ; 

Zijn dlerbaar bloed als pleltgrond geeft 
Ons vrede en licht in 't vernleuwd gemoed. 

En alzoo Is alles het onze, daar wij van Christus zijn en Christus van God. 

(=1 K===B=E=N=D=E=O=P==S==T==A=N=D==l=N=G=E==N==H,=E=T=L=E=V=E=N=·~) 
ZIJN ENGEL. 

,, Toe pappie, maar een keertje. Om naar Uw 
kleinen engel te kijken." 

"Pappie" beloofde, maar het kleine meisje 
moest het geheim houden. 

Zoo had de .. kleine engel" 't gewonnen. 
waar ieder ander had gefaald. Vader, die .. de" 
beruchte dobbelaar van de stad was, zou naar 
bet Leger gaan. Een blij hartje tooverde bel
lefleurtjes op de anders zoo bleeke wangetjes, 
en twee heldere blauwe kijkers blikten vol 
ltefde tot hem op. 

,,Geen wonder,'' dacht hij, terwijl hlj neerzag 
op zijn kleine schat van zes jaar, ,,dat ze haar 
bebben uitgekozen, om de kleine engel te zijn." 

De avond van de groote demonstratie brak 
aan, en groote scharen begaven zich naar de 
zaal. De Kapitein gaf juist bet eerste lied ult, 
toen de welbekende dobbelaar de zaal bin
nentrad. 0, dat er toch iets zijn hart zal aan
raken en zijn ziel tot het besef zal brengen van 
zijn behoefte aan verlossing ! was het gebed 
van den Kapitein. Natuurlijk had ,,bet engel
tje" vader zlen binneDkomen, en wat vond ze 
bet heerlijk, dat hij julst aan bet eind van 
een cij zat, want als ze dan door de zaal 
moesten marcheeren, kon ze vlak langs hem 
loopen. Z66 dicht bij kwam ze ook, dat een 
ldeln handje werd uitgestoken om Pappie's groote 
hand even in bet voorbijgaan vast te pakken. 

De Kapitein zag met vluggen blik, wat er 
gebeurde. Die llefdevolle aaoraking had het 
hart van dien grooten man getroffeD. Aan het 
einde der demonstratie knielde hij Deer aan de 
:z:ondaarsbank, en ,,zijn kleine engcl" had haar 
armpjes om vaders hals geslagen. 

,,In haar onschuld en reinheid zag ik haar 
aan," vertelde hij later na zijn bekeering, ,,en 
de gedachte, dat zij van mlj was, en ik zoo'D 
donker en zondig hart had, was te veel voor 
mij; ik verlangde om ook goed en rein te 
worden." 

EEN PLECHTIGE OPDRACHTSDIENST . 
Zondagochtend, den 3en Februari, werd in 

bet Europeesche Korps te Weltevreden een 
bijzondere HeiligingsdieDst geleid door den 
Divisie-Officier voor Java , Brigadier Palstra. 
Een groote vreugde was het voor hem om zijn 
kleinkind, bet zoontje van de Kaplteins Palstra, 
aan God en bet Leger des Heils op te dragen . 
Het was een indrukwekkend oogenblik, toen 
de Brigadier Gods zegen afsmeekte op het !even 
van den kleinen Fokke en zijn ouders. Na de 
Bijbellezing, welke volgde op deze plechtigheid, 
werd de samenkomst met dankgebed gesloten. 

s. v. 

POELAU SI TJANANG. 
De kentering is bier ingetreden. Bijna plot

seling zijn wij overgegaan van den natten naar 
den droogen moesson. Oit heeft ten gevolge ge
had, dat onder de zwaksten onzer zieken hier, 
velen zijn gestorven. Wat een leed Is er geleden 
In ons hospitaal 1 Arme menschen ! Adjudante 
Wilson verricht een werk onder deze zware 
lijders, dat de Engelen haar benijden. Den 

Tine van Berken 

Truida Kok 

laatsten tijd met de vele zieken en stervenden 
heeft zlj het druk gehad en soms was het bijna 
ondoenlijk om de arme zieken te helpen, doch 
zij heeft dapper stand gehouden. 

Er Is daar z66veel ellende en lijden, dat wlj 
soms zeggen, .. gelukklg, dat er een einde aan 
de smart gekomen is''. 

Aan een zaalwacht, een goede, bekeerde ztel, 
vroeg ik, of hij wel eens met de stervenden 
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GOEDE LECTUUR. 

BOEKHANDEL VAN HET LEGER DES HEILS 

~~==========J=A=V=A=S=T=R=A=A=T=1=6=,B=A=N==D=O=E=N=G=,=JA=V=A=.============~ 

sprak over eeuwige dingen en met een stralend 
gezicht deelde hij mij mede, dat hij dat altijd 
en met iedereen deed 1 Niemand gaat de eeu
wigheid in daar op die ziekenzaal, of er is 
iemand geweest. die met hem aprak v66r hij 
heenging, over vrede en een !even na dit aardsche 
bestaan . 

Gisteren hadden wij bezoek van de Adju
dantes Palm en Petterson, die op doorreis naar 
bun vaderland Zweden, even deze plaats aan· 
deden. Seiden hebben hier vroeger enkele jaren 
gewerkt, en met hoeveel vreugde verwelkomden 
de patienten hen! In de meeting, die wlj Zcn
dagmorgen hielden, spraken beiden enkelewoor
den. Adjudante Palm vertelde, hoe zij haar be· 
lofte om steeds voor Poelau Si T janang te 
bidden, gestand had gehouden. Adjudante Pet
terson zelde o. m ... Wij gaan nu met verlof, 
naar ons vaderland. Geld hebben wij b ier niet 
verdlend, maar ons loon is de liefde, d ie gij 
ons toedraagt". Deze mooie, ongekunstelde 
woorden troffen mij, want meer dan ooit heh lk 
eerbied voor onze lepra-Zusters, die altijd maar 
weer bereid zijn dit vaak Ieng niet aangename 
werk te doen. Het is een waarheid, dat wij 
door bet geloof en uit genade zalig zullen wor
den en niet alleen door goede werken, toch 
geloof ik, dat de Heer in den dag der dagen 
voor deze stille, dappere arbeidsters in Zijn 
Wijngaard, een extra plaatsje zal inruimen. 

H . Loois, 
Stafkapiteln. 

DAT IS GELOOF: 
De hand des geloofs aangrijpen. 

Een jonggehuwd paar maakte een reisje door 
de bergen. Bij bet plukken van bloemen gleed 
de vrouw uit, en zou In den afgrond ~estort 
zijn, lndlen zij zlch nlet met inspannlng van 
alle krachten had vastgchouden aan een bos 
alpenrozen. De man, die op haer hulpgeroep 
kwam toeschieteD, kon hear echter niet hel en 
Hi! legde zich voorover op den rand van pee~ 
rotsblok . en strekte zijn armen ult, doch zij 
waren ntet lang genoeg om de hare te becelken. 
H1j rlep : ,,Steek je arm in de hoogt• d k n ·k d. ·· ,,. ~. an a 
t ie gn1pen . waat'op ze, zonder op te zlen. 
antwoordde: .. D.at kan ik nlet, zoodra ik ~~n 
hand loslaat, val tk naar btneden " N Ide 
h L I · oc;i eens ze 

1j 1 ,, u ster naar wat ik je zeg. t k l m 
ht · d h . s ee e ar 

rec h m e oogte, anders hen je verloren.'' De 
zuc t naar zelfbehoud fluisterde haar in: Klem 
je met beide handen stevlg vast . Maar bet ver
trouwen overwon . Zonder haar man te kuoneD 
zien, stak ze een arm In de hoogte. ze gevoelde, 
dat ze de macht over haar hand kwijt was, maar 
voelde op datzelfde oogenblik, dat haar hand 
werd gegrepen en - ze was gered. Oat I geloof. 


	00409
	00410
	00411
	00412

