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~~~~~~~~~~~~~~~ En werpt uit de lijnJ met hef redden he/pt mee!" ~~~~~~~~~~~~~~~ 

In een afgelegen dal temidden der deinende bergen van Midden-Java, aan 
den voet van den ,, Prahoe" is een licbtlijn uitgeworpen I 

Iemand boorde den noodkreet. Iemand sprang in de reddingsboot. Iemand 
stuwde haar in zee. De lijn is uitgeworpen. 

Op 25 Maart 1929 is de lichtinstallatie geopend, zijn de groote lichten 
opgegaan. 

Auto's zijn van heinde en verre de bergen op en af komen snorren, de uitge
noodigde bezoekers aanbrengend naar Pelantoengan, het middelpunt van zoo
veler belangstelling. 

Willen onze geachte lezers eens met 
natuurscboon zoo begunstigde oord? Wij 
nie als 't ware door een pas tusschen 
boschjes het vrij steile bergpad 
af tot wij komen aan de direc
teurswoning. Vriendelijk ontvan
gen door de Officieren, maken wij 
gaarne na den langen autorit ge
bruik van de aangeboden verver
schingen. Dan loopen wij het met 
cementplaten .bestrate pad af naar 
het nieuwe gebouw, zoo juist vol-' 
tooid voor de. Medische installatie 
voor L. · a delip dei; 
zen. & t .:> ens~ ten oe 1er 
groote kamers van het gebouw zijn 
voor deze gelegenheid nog wegge
laten, en we vinden bier in bet 
eene vertrek de genoodigden, ter
wijl in bet aangrenzende de patien
ten bebben plaats genomen. 

Bij afwezigheid van onzen Leider, 
Kommandant W. Palstra, wordt 
deze bijzondere gebeurtenis g leid 
door den Algemeenen Secretaris, 
Lt. Kolonel J. P. Rawie. 

Na tezamen het lied,, Werpt toch 
de lijn uit !'' te hebben gezongen, 
draagt Lt. Kolonel Dr. Wille, genees
heer-directeur van het William Booth 
Ooglijders-Hospitaal te Semarang, 
deze plechtigheid in het gebed op 
aan den Heer. 

Dan houdt Dr. Denis Mulder, 
geneesheer-directeur van bet Radio,. 
logisch Instituut te Bandoeng, een 
interessant betoog over de betee
kenis van bet licht bij het bestrijden 
van ziekten, ook bij de lepra. 

ons een kijkje nemen in dat met 
dalen clan bij den ingang der kolo
enkele kamponghuisjes en bamboe-

boven aangehaalde woorden uit het Openingslied ter toepassing aanbevolen. 
Bovendien richt de dokter zich tot de patienten met de aansporing om de lijn 
te grijpen en vast te houden. 

Onze Algemeene Secretaris vertelt een en ander van de wordingsgeschie
enis der plannen, de eerste aarzelingen, dagende hoop, hoe bet clan weer 
cheen, alsof allen verwachtingen de bodem ingeslagen zou worden, vernieuw
e aanmoediging, moeilijkheden bij het werk vanwege de weersgesteldheid, 
olharding en eindelijke voltooiing. Met de hartelijkheid, die hem eigen is, 
ankt de Kolonel allen, die met zulk een liefde en ijver medewerkten en 
r alles voor over hadden bij de toebereidselen voor dit groote werk. Het 
elegram van onzen Generaal dat voorgelezen wordt, geeft blijk van de groote 
elangstelling, die er ook in bet buitenland voor deze nieuwe installatie heerscht. 

,,Deze gelegenheid is wel een 
schrede voorwaarts in de pogingen 
van bet Leger om het lijden te 
verlichten en gezondheid weer te 
brengen aan de patienten van de 
Kolonie te Pelantoengan. Wij, hier 
op het lnternationaal Hoofdkwartier, 
vereenigen ons met de kameraden 
op Java in bet !oven van God voor 
de milddadigheid van onzen heenge ... 
ganen vriend, welke deze waarde
volle oe oeging ro de itr sting 
der Kolonie heeft mogelijk gemaakt. 

God geve, dat door deze behan
deling nieuwe hoop en herwonnen 
gezondheid de ervaring mogen zijn 
van velen. Terwijl deze lichamelijke 
zegeningen het deel worden van 
velen, laat ons ervoor bidden, dat 
bet Goddelijke Licht moge verspreid 
worden in den geest en de harten 
van ieder bewoner der Kolonie. 

Generaal Edward J. H iggins." 

Londen, 22 Maart 1929. 

Dan aanvaardt Lt. Kolonel Rawie 
namens den Generaal der Stichting 
., Het Leger des Heils" en onzen 
Territorialen Leider, Kommandant 
W. Palstra, de nobele schenking 
van wijlen den beer K. A. R. Bosscha. 
dankt Dr. Denis Mulder voor zijn 
belangloozen arbeid en liefdevolle 
toewijding aan deze schoone taak 
en verklaart de inrichting voo; 
geopend. 

De Assistent-Resident van Kendal 
biedt, mede namens den Gouverneur 
van Midden-Java en den Resident 
van Semarang, gelukwenschen aan. 
terwijl de Regent van Kendal, Raden 
Mas Adipa~i Ario Notohamidjojo, 
zoowel in t Hollandsch als in 't 
Javaansch een zeer belangwekkende 
toespraak houdt. 

De zekerheid, waarmede de dokter 
spreekt, boezemt vertrouwen in. 
(Hij is al eerder hier geweest, en heeft 
door de gulle verklaringen van zijn 
methoden reeds het vertrouwen der 
patienten gewonnen, en een groat 
aantal hunner hebben hun verlan
gen te kennen gegeven om de be
handeling te ondergaan.) Met ge
spannen aandacht wordt geluisterd. 
Straks zal het komen ! Of zij de 
geheele constructie en werking der 
machine's en lampen tecbnisch be
grijpen of niet, zij hebben gehoord 
van de mogelijkheid om genezing te 
vinden, ja, zelfs van voorbeelden 
van anderen, die genezen zijn, en 
willen zich overgeven aan bet licht, 
aan den raad van den geneesheer. 

BOVFN: 

De Heer D. Roelofsma, uit Ba
tavia, spreekt zijn blijdschap uit te
genwoordig te zijn en leest tevens 
een brief met felicitaties voor van 
Pastoor Hoevenaars, die tijdens zijn 

ovrnztCHT VAN DE NIEUWE OEBOUWEN DER .\\EDISCHE INSTALLATIE VOOR LICHTBE- vroeger verbli1·f te Semarang meer-
llANDfLINO TE PELANTOENOAN. 
FFN KTJKJF JN DE BESTRALINOSKAMERS TIJDENS DE OPENTNGSPLECHTJGHEID. dere malen de Kolonie bezocht. ONDER: 

De Aanbieding. 
(MEN Lf.TTE VOORAL OP DE BRILLEN, DIE GEDRAGEN MOETEN wORDEN BTJ HET Onder de aanwezigen merken wij 
11c11T Df.R ULTRA-VIOLET LAMPEN.) verder op het Hoofd der 2e Wa-

Het was toch een grootsche schenking van dien edelen weldoener. Hoe 
jammer, dat de beer Bosscha zelf dezen dag niet meer beleefd heeft. Ja, ook 
hij had gehoord, overwogen en geloofd, en in 't geloof heeft hij gegeven. 

Dr. Denis Mulder biedt namens de familie Bosscha de Medische Lichtin
stallatie aan de Stichting ,,Het Leger des Heils" aan, onder bet uiten van zeer 
gevoelvol bewoorde wenschen. Bijzonder worden door Dr. Mulder de hier-

terstaatsafdeeling te Semarang, Pro
fessor ~bierfeldeo, Hoofd-Gouvernementsarts in Midden-Java , den heer Legel. 
Secretans. van den heer Bosscha, en eenige administrateurs van de omliggende 
ondernem1ngen. 

Op de vriendelijke uitnoodiging om de nieuwe gebouwen en de Ko!onie te 
bezichtigen wilt U zeker gaarne even meegaan. 

( Zie vervolg r:ag. 3 J 
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,,En ziet, Ik zende de belojte 
Mijns Vaaers op a; maar blijft 
gij in de stad jeruzalem, totdat 
gij zult aangedaan zijn met kracht 
uit de hoogte". 

Luk. 24: 49. 
,,Maar gij zult ontvangen de 
kracht des Heiligen Oeestes, die 
over u komen zal". 

Hand. I :8. 

Het moet, dunkt mij, iederen Christen, die 
wat dieper over de dingen doordenkt, opvaUen, 
dat er over bet algemeen een grodt gebrek is 
met betrekking tot het prediken van het Evan
gelie. Oat er vele uitzonderingen zijn, geef ik 
volgaarne en met blijdschap toe. Niemand zal 
deze hartelijker begroeten dan ikzelf. Er zijn 
bier en daar oasen in de wildernis, dat is wa<lr. 
en wanneer wij ze tezamen rekenen en er arti
kelen over schrijven, lijkt bet heel mooi, en zijn 
wij geneigd ons te vleien met de gedachte, dat 
bet nogal meevalt. Wanneer we echter het land 
doorreizen en zien, hoe ver deze groene plekken 
uiteen liggen, en den vloed van weeklagen hooren 
over de doodschheid, dorheid en koude der 
Christenheid, kunnen we nlet anders dan be
seffen, dat er ergens een groot gebrek is ! 

Men vertelt mij, dat tallooze bijeenkomsten, 
diensten, conferenties en vergaderingen worden 
gehouden, maar wat zijn de uitkomsten daarvan 
in vergelijking? En ik mag wel zeggen, dat 
vele Evangeliedienaars, wanneer zij bijeen komen, 
ditzelfde bekennen. Het la een felt, dat niemand 
dit gebrek aan resultaten zoo aanstonds toegeeft 
als velen hunner ... Ja," zegt men, ,,ik meen toch 
wel, dat ik de waarheid verkondig. Daar bid 
ik voor. Ik zle uit naar resultaten, maar belaas, 
belaas, de bekeerlngen zi)n sporadisch I" En 
niet alleen zijn ze schaarsch, maar in vele ge
vallen oppervlakkig - wij zouden verwachten, 
dat waar de waarheid hun z66 wordt voorge
houden, er steeds groote getalen :zouden zijn, 
die zich tot den Heer bekeerden evenals vroeger 
- wij zouden verwachten, dat de menscben 
openlijk de zonde zouden vaarwel zeggen, met 
alle Godonteerende bezigheden, :zaken en ver
maken, de wereld den rug toekeeren o~ met een 
volkomen hart Chrlstus te volgen, evenals in 
de eerste dagen. 

Heasch, er is aan waarheid geen gebrek ! 
Eenlgen tijd geleden sprak ik hierover met een 

goeden man, die zei: ,,Ach ja ! Ik heh in twee 
jaren geeo enkele bekeering gezlen in mijo sameo-
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komsten." Wat was dan toch de oorzaak?? 
Er moet natuurlijk een oorzaak voor wezen. 
Daar hebt u de onbekeerden, die Zondag op Zon
dag, als een deur op haar scharnieren, been en 
terug gaan, er niet beter of slechter op worden -
of neen, was dat maar waar ; ze zijn er erger 
aan toe. Ze ontvangen genoeg licht om ze den 
weg naar de verdoemenis te wijzen, maar niet 
voldoende kracht om ze op te heffen en te ver
lossen. 

Wat mankeert er dan aan ? 
Wilt U een verklaring 9even? Het moet opge· 

lost worden ! Zoo behoort het niet te zijn. God 
is niet veranderd. Hij is toch zeker even ver
langend om menschen te redden als Hij dat 
vroeger was. De menschenharten zijn onver
anderd; zij zijn niets beter of slechter, nog altijd 
zijn ze verdorven, snood en duivelsch. Het 
Evangelie is nog dezelfde kracht als voorheen, 
indien het maar op de juiste wijze wordt ervaren, 
uitgeleefd en gepredikt. Het is nog altijd de 
kracht Gods tot zaligheid. Wat scheelt er clan 
aan? De waarheid wordt gepredikt, de menschen 
luisteren, en blijven toch onveranderd. Waar 
Hgt bet gebrek aan ? 

En nu zeg ik U en dat doe ik zonder de 
minste aarzeling, dat het een gebrek is aan 
KRACHT - deze kracht, waarvan we hebben 
gelezen. En tegelijkertij d wil ik opmerken, dat 
deze kracht evenzeer, even duidelijk en even 
beslist een aparte gift is van God, als Zijn 
Boek, Zijn Zoon, of eenige andere gift, die Hij 
ons geschonken heeft ! 

Wij kunnen deze gift niet verklaren, maar zij 
is de kracht van den Heiligen Geest van God 
in de ziel van den spreker, welke gepaard gaat 
met zijn woord en bet doet snijden en in ~ringe 
tot verdeeling van ziel en van geest. ,,Gij zult 
kramt ontvangen, nadat de Heilige Geest over 
u gekomen zal zijn". .,Oij zult aangedaan ztjn 
- niet met waarheid, of geloof (dat geloof 
bezaten de d!scipelen reeds), maar .. met kracht", 

.. welke geene uwer tegenpartijders zal kunnen 
tegenspreken". 

Nu tref ik soms menschen aan, die te werk 
gaan (wat dan ook heel goed is, daar de kracht 
ook tot ons komt, wanneer wij gehoorzaam 
geloof geoefeg_d hebben) maar zij vertrouwen 
op hun eigen pogingen, zonder aangedaan te 
zijn met deze kracht, en zij zien geen resultaten: 
bet werk is een betrekkelijke mislukking. Hoe
velen hebben tot mij gezegd; .. Vindt U, dat ik 
er toch mee voort moct gaan ?" Zeker, ga voort, 
maar niPt in hetzelfde spoor. Zeer beslist, ga 
voort, maar zoek een nieuwe bezieling. Er is 
iets niet in orde, want anders zoudt ge zeker 
eenige vruchten zien - niet alle vruchten, want 
God geeft aan geen onzer alle vruchten te zien, 
maar we! genoeg om ons te overtuigen, dat de 
Heilige Geest door ons getuigenis werkt. 

't Geeft niet, hoe groot de kennis is van den 
boodschapper, hoe weltoegerust uit de school 
van menschelijke wijsheid, want het is .. nlet 
door kracht, noch door geweld, maar door 
Mijnen Geest", zegt de Heer. 0, als ge dat 
zoudt leeren, dan kunt ge gevormd worden; 
wanneer ge die ervariog hebt, dan zult ge God 
aangrijpen. Noolt, totdat God ons leert, dat wij 
nergens anders op kunnen vertrouwen, en tot 
Hij ons ooze eigen nietigheid en absolute hul
peloosheid doet inzlen, en wij ons in wanhoop 
aan Hem vastklemmen, zullen wij van eenig nut 
zijn. Het is God. Die in en door ons werkt. 
Ook de Apostel wees hier telkens weer op, 
door ieder te overtuigen, dat het God was, 
Die in hem werkte, en dat hij van zichzelf 
niets was. Ofschoon hij had kunnen prediken 
in boeiende woorden van menschelijke wijsheid, 
en ongetwijfeld was dat menigmaal een ver
zoeking voor hem, vermijdde hij dat als den 
booze zelf. 

Kunnen wij die kracht ontvangen, even1Jls de 
eerste discipelen ? 

lndien zij mannen waren geweest van groot 
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inte_llect, buitengewoon begaafd en van hooge 
positles, zouden wij door de eeuwen heen op 
hen moeten terugblikken, hopeloos uitroepende: 
.. Zooals zij, kan ik nooit worden !" Maar zie 
eens, wat zij waren zonder die gift van kracht. 
De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, dat wij 
een waar beeld kregen van hun karakters. Zij 
waren van gelijl<tehraira/11H1 a!s wij, met dezelfde 
zwakheden behept~ .i.. .. t W ool',lndvastlge, licht
geraakte wezens, en vaener,i l'.g ongloovlg en 
~ng~hoorzaam, v66r het Pinksterfeest. Dit, zeg 
1k, is ons een aanmoediging , 

lndien ge slechts wilt komen en aan de voor
waarden voldoen, zal Hij U aanzien, genezen en 
doopen_ met kracht. Wilt ge eens en voor altijd 
aannemen, dat het geen kwestie is van eigen 
goedheid, kracht of verdienste, maar eenvoudig 
een zaak van over gave, gehoorzaamheid en geloof. 

Wij hebben die kracht nood1g bij ons werk 
om d~ wereld aan Jezus' gezag te onderwerpen 
en ieder, die we ontmoeten en beinvloede~ 
kunnen, .aan ZtJD voeten te brengen en te doen 
beseffen, dat Hij hun wettige Koning en Gebie
d~r is, dat de duive) een geweldenaar is en dat 
ZIJ ertoe moeten komen om Christus te dicnen 
al de dagen huns !evens. Durft iemand onzer 
dat aan zonder deze toerusting van kracht 1 
,,?f wij die kracht wel kunnen bezitten ?" We 
z11n _van geen nut, als we haar nlet hebben! 
Dat is de reden van zooveel slapheid onder de 
Christenen, er zit geen kracbt van den Helligen 
Geest achter, evenals bij een goedegalvanlsche 
batter!), waar de kracht, de stroom ontbreekt. 

Wat wij noodig hebben, is KRACHT. 
En zal God ons die onthoudeo ? Het Boek 

is vol van beloften en aansporingen om haar 
te ontvangen. Onze Heiland heeft ze voor oos 
gekocht. Zij is beloofd aan de geloovigen van 
alle eeuwen, en de voorwaarden zijn U bekend : 

Alles op zijde leggen, wat U hindert · wat 
twijfelachtig is, in het stof vertredeo; vervo'Igens 
een hee)hartige overgave aan Hem, het aan
vaa~den van Zijn kruls, Zijn wil aan te nemen 
tot iederen prijs, ondanks alle opofferlngen, en 
den een vastberaden marsch naar de opperzaal 
te Jeruzalemen een vastbesloten wachten totdat ge 
de belofte ontvangt. Dat zijn de voorwaarden. 
ledereen kan haar tegen die termen bekomen. 

Bedenk ten slotte nog, dat God U verant
woordelijk houdt. Waartoe zou die kracht U niet 
in staat kunoen stelleo, wat zou God niet van 
U, schuchter, zwak als ge zijt, kunnen maken I 
En straks houdt Htj U daarvoor verantwoor
woordeljjk. Wat zult gij doen? 
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)even van Kommandant Henry Mapp. die eeo 
beslist en lntiem contact van zijn ziel met God 
openbaren; een kindcrlijk vertrouwen in de lei
ding van den Hemelschen Vader, een gewilllge 
gehoorzaamheid aan den wil Gods. 

De volgende incidenten, gegaard ult gesprekken 
en tijdscbriften van vroegere dagen, toonen lets 
van die Goddelijke leiding en van den geeste
lijken strijd en overwinningen, die den weg baan
den, waarlangs de Kommandant gekomen is tot 
zijn huidlge positie van Chef van den Staf. 

Ben Heilazuster in oranje gewaad. 

Ben HeUszuster -- niet in een blauwe uniform 
met een Hallelujahoed op - maar in de kleederen 
zooals die der Britsch-lndische vrouwen met een 
oranje tint, welke de kleur is, die gedragen wordt 
door de godsdienstige orden van dat land I Een 
dub}e schooljongens, wien de lust tot kattekwaad 
ult de oogen straalde, keken naar de aankomen
de figuur. Het Leger was in lndie nlet erg wel
kom geheeten; zelfs was bet door de volwassenen 
met vijandschap begroet geworden; waarom zou 
de schooljeugd er dan ook niet eens 'n pretje 
ult slaan? 

De !>~nden ineenslaande, renden ze op de 
Heilssoldate toe. Zij was een dame, die alles 
had opgegeven wat begeerlijk Is In de oogen 
der wereld, den weg van het Kruis kiezende, 
opdat zij zielen mocht winnen voor Christus. 
Z!j stond stil en glimlachte tegen de plaaglus
tlge knapen, die hierdoor geheel ontwapend 
werden en allen, op een na, haastlg ulteenqingen. 
Den een, die overblee:f, keelc de Hellssoldate aan 
met vriendelijke, halflachende oogen. Haar hand 
lo een taschje stekende, dat ze bij zich droeg, 
nam ze er een doos chocolaadjes uit en bood 
ze hem aan. ,,God zegen je! J!j zult een goede 
jongen worden, dat weet ik zeker!" zei ze en 
vuvolgde haar weg. 

Met een mengeling van gevoelens atond Henry 
Mapp daar. Hij was ,, woest", dat zijn maats 
hem daar zoo beduusd lieten staao voor die 
dame. Nou, to elk geval had btj de chocola, 
en 't was goele I Wat un ongewoon iernand 
was dat ! Waarvoor zou een Engelsche 
dame zlch nou toch als een ladische willen klee
den? Hij gaf bet raadsel op, doch In zijn hart 
klonken haar woorden voort als een bel. 

Een Jaar of vier daarna, toen hij van school 
was had de jonge Mapp. vol van geestdrift 
en 'eerzucht zijn eerste schreden gez~t op den 

rooten levensweg. Hij h~~ er zijn hart op 
g zet om zich al b?t mogeh1ke succes en geluk 
~: verzekeren. Op een avond liep hij voorbij 
een zaal, waaruit de mu:1lek hem tegenklonk. 
Een muzlekzaal I Hij sta..,te de deur hlnnen orn 
dat eens nader te onderzoeken en vond - het 
Leger des Heils ! EPn gemengde ~eetlng van 
E I hen Hind?es Parsiesen Moha"Dm~dauen. 

.nge sc ' ' d 0 t 1· O h t platform sprakea bei en os er mgen e: w:sti>rltngen over den ChrL tus. Mapp hleef. 
zeer geloteres3eerd. 

Kommandant Henry W. Mapp 
Een Schets 

door Mevrouw Kolonel Carpenter. 

Gedureode de samenkomst kwam een Afri
kaansche neger oaar hem toe en vroeg: ,,Jonge
man, wilt U een goed !even Jelden?" Door zijn 
geheugen flitste weer bet beeld van een Engelsche 
dame, in oranje Indisch gewaad, weerklonk een 
lieve stem, die zei: .,God zegen je. Jij zult een 
goede jongen worden, dat weet ik zeker". Henry 
Mapp knielde neer aan de zondaarsbank. Goed 
te zijn was ineens zijn hoogste ambitie geworden. 
Nauwelijks beseffende hoe. gaf hij zich over 
aan God om goed gemaakt te worden. T oen 
hij verzocht werd om te bidden, waren de eerste 
woorden, die over zijn lippen kwamen: ,,0. 
Heer, ik dank U, dat U mijn ziel gered hebt." 

Het volgen van Jezus beteekende voor Mapp 
alle.s te verlaten. Zijn familie wilde de schande 
nlet dragen, dat zij een zoon hadden, die 
gelijk werd aan een lndiler om Christus' wille. 
De j 3ngeling had echter de stem van God ge
hoord, die hem rlep om zich aan te sluiten bij 
deze vreemde menschen, die bekend stonden als 
Muktlfauj - om Offlcier te worden in hun 
rangen. Een andere pen beschrijft weer. zijn 
gehoorzaamheld · aan die Goddelijke stem. 

De zielssmart zijner moeder. 

,,Harry, m'n jongen, doe het niet I Doe het niet!" 
De zlelssmart van bet moederhart doortrllde 

de woorden, die opwelden en zich over haar 
lippen een uitweg baanden. 

Henry was nu een flinke jongeman geworden. 
zeventlen jaar, tang, forsch gebouwd met een 
kranig figuur - een echt type van het over
heerschende ras. 

Er was ecbter geen zweem van rassenhoog
moed bij hem te bekennen, toen hij daar zoo 
voor zijn moeder srond, wier smeekbeden als 
dolksteken hem in 't hart drongen. 

Hij was gi>kleed in 't gewaad van den lodier, 
droeg een saffraankleurige dhoti en schouder
kleed en de roode jas van een Hellsofflcier. 
Naar de wijze der inlanders was hij blootsvoets, 
terwijl op een klein plt~~je op zijn kruln na, zljn 
hoofd was glad geschoren. Zijn donkerbruin, 
weelderlg krullend haar was de vreugde zijner 
moeder en zljn eigen trots geweest, maar zooals 
de gewoonte was In de vroege dagen van het 
Leger in lndie, was bet scheermes van een lndi
schen barbier over zijn hoofd geg<ian. 

Dien morgen had Komrnandant Booth Tucker 
hem - een Kadet in de K weekschool - ontmoet 
en aanstonds bevorderd tot Luitenant en aange
steld om behulpzaam te zijn bij de opening 
der Legerwerkzaamheden In een plaats op twee 

dulzend mijl afstands. Daarvoor was hij zijn 
moeder komen goedendag zeggen, en vandaar 
het hevige protest, dat zij uitte. 

Henry's toewijdlng aan God was evenwel 
bestand tegen de tranen zijner moeder en baar 
natuurlijke neiglng om tegen de scheidlng op te 
komen. Met gebroken woorden kuste hij haar 
vaarwel en vlng den langen, moeizamen weg 
aan onder zeer beproevende, lndische omstan
digbeden. 

Hij zag zijn moeder nooit weer. Doch hoe 
zwaar hem dlt ook viel, moest zijn toewijding 
op nog pijnlijker proef gesteld worden. 

De vermoeiende rels kwam ten elnde. Ver
scheldene dagen had hij ineengedrongen gezeten 
in een spoorwegrijtuig onder een felle lodische 
hitte temidden:van on welriekende medereizigers. 
Hij stapte, stijf van het lange zitten, den trein 
uit, en zag hem verdwijnen. Het stationsper
soneel draaide de lichten uit en verliet het 
station. Hij begaf zich naar de Jange, kale, 
met cement bevloerde wachtkamer om bet aan
breken van den dag af te wachten. Het was 
toen twee uur in den morgen, dat hulvering
wekkende uur, waarvan de doktoren ons zeggen, 
dat dan meer menschen sterven dan op eenlg 
andu uur van den dag of nacht. 

Hlj was een pionier, er was dus niemand 
om hem af te halen, en daar zat hij in trooste
looze eenzaamheld. En terw1jl hlj daar zoo in 
die dikke, bijna tastbare dutsternis zat, kwam 
de vijand der zielen hem op wreede wijze be
lagen. 

Het was twee uur in den morgen, toen 
Luitenant Mapp, alleen in een sombere, vreemde 
plaats, aan den tweesprong kwam, en zijn zwaren 
strijd met den dul vet moest uitvechten. 

.. Wat kan j·I hier in zoo'n vreemde plaats 
doen ?" fluisterde de verzoeker . .,Ga toch liever 
naar huis. Ga naar je moeder, en je vroegere 
beroep terug. Oat kan toch immers best, je 
famille heeft invloed genoeg en jij hebt de 
bekwaamheid. Geef dit !even toch op." 

Hevige strijd te middernacht. 

De koude snerpte door zijn dun gewaad en 
hij hulverde - doch niet sJ,chts van de kou -
er was een vreemd gevoel om hem been. De 
booze scheen dear te ztjn. In de dlkke duisternis, 
v66r den dageraa:l. leek er wet een gezweef 
van vleugels om hem heen, een gestap van 
voeten; hij was zich van E>:en ongezlene tegen
woordigheld b!'wust, en vrees beknelde zijn hart. 

.. Ga naar huls.'' zei de stem ... Je hebt geld 

genoeg voor de reis, je kunt nog terug - koop 
een kaartje en ga dan." 
, Met z'n vingers tel de Henry het geld, na, dat in 

z n zak zat; - ja, hij wist, dat hij genoeg had 
om terug te keeren. 

.. Toen ving de strijd aan, waarin Appollyon 
Zt)n vurige pijlen op den pelgrim afschoot en 
hem op de knieen bracht. Uren duurde bet, De 
jonge luitenant werd op z'n knieen geslagen en 
toen kwam uit de donkerheid en somberheid een 
andere,, stem, die zei 1 .. Vrees nlet, want lk ben 
met u ... Er sche.en een glans, die de duisternis 
~oor ZIJD oogen uiteendreef, en een schitterende 
f1guur, de tegenwoordigheid zijns Heeren ver
scheen. 

Lie~de, kra~ht, overwinnin g waren verper
soonh1kt in die Tegenwoordigheid, en dejonge 
Luitenant, vervuld met liefde, en sterk in zijo 
pasverkregen kracht, zei: ,,]ezus, met U zal ik 
doorzetten." Toen verglansde bet hemelsche 
vlsioen in de warmte en het licht van den 
nieuwen dag. De donkere schaduwen van den 
booze vervloden eveneens. 

De teerling was geworpen; zljn levensbark 
nam den koers, die zou leiden tot vruchtbaar• 
heid. zonneschijn en vrede, naar den vollen 
oceaan van Gods liefde. 

Men zou wellicht verwachten, dat na zulk 
een triomf over de macbten der dulsternis en 
zulk een openbaring van den Heer, een zie\enwin· 
nende tijd zou aanbreken. Het tegendeel was 
het geval. Een groot gedeelte van zijn tijd 
bracht de Lultenant door met het schoonmaken 
der kle\ne zaal, eten koopen op den bazaar en 
het koken, kortom alles doen om de twee niet 
al te sterke Engelsche vrouwelljke Officieren te 
belpen, die hier streden met hct probleem van 
een graniethard,e ,,opening". Negen maanden 
zag men geen enkele ziel tot Christus komen
ten minste voor zoover Kommandant Mapp het 
toen bekend was. Naderhand werd men gewaar, 
dat een heel dorp Christus had aangenomen 
als vrucht van het toen gestrooide zaad. Me
nlgmaal vroc;J hij zichzelf af, wat het nut was 
van hier te blijven. Het ware gemakkelijk ge
weest om heen te gaan en alles maar in den 
steek te laten. Doch de herinnering aan den 
nacht, doorgebracht op het station, hield hem 
tegen, en hij volgde Jezus al den weg, hoewel 
bet op het oog een groote mislukklng was. 
Zoo overwon hij. 

Een gelukkige dag was bet voor hem, toen 
Kaplteine Sena Bat, ,,Zuster van het Leger", 
Kapitelne Bes~.le Harriman, een Engelsch Offl
cter, die lndie haar liefde had geschonken 
beloofde zljn voortdurende makkerln den Hells~ 
strijd te worden. Al die jeren Is Mevrouw Mapp 
een ware hu1p voor haar man geweest. Ben 
vrome zlel, een waar He!lssoldate, zacht en 
echt vrouw, maar toch met een Soldatengeest, 
gezegend met een sterk practlschen aanlea en een 
beilz.aam gevoel voor het humorlsti~ch .. , dat ts 
Mevrouw Mapp. (vervolg op pag 4, kol. 1.) 
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GEEN VERZW AKKING VAN DEN 

o;;::~;~;~·;.;,we~~i~ 'VRIENDEN \/f\N HET LEGER DES HEIL.). te gewoonten. Als ik denk aan de
genen, die onschuldig lij den door de 

~~oi!tei~a~ v;~l~:t ~:~e~ .. ._. .. ._ .. _ D 00 R DEN GEN E RAA L. ~ ~- -- ·-~ slechtheid van anderen - de vrouwen 
-~~~ ~ en de kinderen - wanneer ik dan in 

Januari tot 13 Fehruari 
zitting hield ..- mij gekozen om Generaal 
Bramwell Booth op te volgen als Leider 
van onze groote internationale instelling. 

Terwijl ik niet ongevoelig hen voor 
de eer en het vertrouwen door deze 
daad aan den dag gelegd, hen ik mij 
toch z66 bewust van de groote ver
antwoordelijkheid aan deze positie ver
bonden, dat ik mijzelf voortdurend 
afvraag, hoe het mogelijk is, dat ik 
tot deze taak hekwaam zal zijn. Ik weet, 
<lat ik ahsoluut zou falen zonder de 
hulp van den Heiligen Geest, en als ik 
niet geschraagd werd door de Officie
iren, Soldaten en Vrienden van het 
Leger des Heils over de geheele wereld. 

Het eerste wat ik deed na het tee
kenen van de .. Deed of Acceptance" 
<lezer benoeming, was tot God te 
roepen om wijsheid en hulp. lk zou 
der wanhoop ten prooi zijn, indien ik 
niet dacht, dat Hij mijn roepen hoorde, 
<loch zoo ik slechts nederig wandel 
voor Zijn aangezicht, heh ik alle ver
trouwen, dat Hij mij genoeg zal zijn, 
en mij dagelijks kracht zal schenken 
voor hetgeen van mij geeischt wordt. 

En nu wend ik mij tot U, wier toe• 
genegenheid voor het Leger en wier 
~ympathie voor zijn doel in de afge
loopen jaren op duizenderlei manieren 
tot uiting zijn gekomen. Zullen de 
enkele jaren, waarin ik gespaard moge 
blijven om U .aan te voeren, bekroond 
warden met die zegepraal, waar U en 
ik naar uitzien, en om bidden, clan weet 
ik hoeveel er zal afhangen van U w 
trouwen steun. Nimmer zal het vertrou
wen, door den Hoogen Raad in mij ge
-steld, gerechtvaardigd kunnen worden, 
~ n:"jik mag rekenen op e 1kin9 
van alien, die strijden m de gelederen 
van het Leger des Hei ls in alle landen, 
waar onze Vlag wappert. 

Vanaf het oogenblik, dat haar kleuren 
voor 't eerst ontplooid werden, is 
het Leger steeds vooniit gegaan ; de 
geest van aanvallen is een der levens
bestanddeelen van het Leger geweest, 
-en ook voor de toekomst zal daarin 
onze hoop liggen. Er moet geen ver
zwakken zijn van onzen aanval op 
zonde en onrecbt; er moet geen ver
minderen zijn van ooze pogingen tot 
verspreiding van het E vangelie van 
Jezus Christus onder de niet-Christen 
natien der wereld; ooze barmhartigheid 

Vet'volg v. pag. 1. 
Behalve het Hulpziekenhuls voor de dessa

bewoners ult de omgevlng. dat wat hooger op 
Hgt, is verder de geheele Kolonie ingeri:ht voor 
Leprapatlenten. Bezoeken wij eerst de overzijde 
der bruisende kall, waar de )avaansche patien
ten wonen. Na de Berneyzaal, een keurig bijeen
komstlokaal, genoemd naar een der vroegere, 
zeer bemlnde directeuren. passeeren we enkele 
tuintjes. die terecht de vreugde en de trots vormen 
van de patlenten, en mogen dan even een kijkje 
oemen In de woningen van enkele van onze 
Heilssoldaten. Hoe net en werkelijk artistiek 
ziet bet er bij sommlgen van hen Ult, en hoe 
goed doet het je aan om hen zoo gelukkig te 
zlen, in hun uniform .. Bala Keselamatan". Verder 
het asphaltpad afgaand, komen wij in de z1eken
zaal waar de ergste patienten zljn. Welk een 
wodder gevoel doorstroomt ons hart bij ~e 
~edachte aan de moge\ijkhe<len, die er nu ziJn 
met het gebruik der nieuwe lichtbehandeling. 

Terugkeerende over de wlebelende nang.~ 
brug die de kali overspant, brtngen ~11 
nog ~en bezoek aan de woaiogen der F.uropeesche 
patlenten. Ook hler Is veel gedaan aan den 
bloementee!t en de rtsulcaten geveo een spro~k
jesachtlgen aanblik aan den schitterenden tum, 
waar mlddenin de muziektent staat. Het muziek
korps speelt heel mo01; de !eden studeeren ook 
ijverlg, wanneer hun geLondheid het hun toelaat. 

Ja, want bij al dat schoo'le en heerhjke kunnen 
wi) toch niet de otitzetcende waarh'!id ver~eten, 
dat hier groot leed wordt geleden. Velen, In de 
kracht van hua (even aangeta"t door deze 
vreeselijke ziekte. Hoe tr of ons, wat de ~irecteur 
nog ciezer dagen vertdde over een der pat1enten. 
een onderwijzeres. Toen zij kwam, werkelijk 
een koappe )onge vrouw. Maar na enkele jaren, 
welk eeo veranderiog I Om aan te zlen. een 
der roeest d~eroiswaardige schepseleo. Z1j heeft 
echter de I lchtbehandeling hier op a11•·le oiet 
meer noodlg, want zij is naar het betere land 
gegaao, otn daar door de overwinnlng, 

moet zich verder uitstrekken tot de af
gedwaalden, waar die zich ook mogen 
bevinden; we moeten meer en inten
sievere moeite doen voor de dakloozen, 
werkeloozen en behoeftigen: onze po
gingen m6gen niet verslappen of ver
mitiderd wordrn. En opdat onze voort
gang niet gestuit worde en wij onze 
werkwijzen en strijdplannen niet be
hoeven prijs te geven, vraag ik om 
diezelfde medewerking in iederen tak 
van dienst over de geheele linie, welke 
ook in het verleden door U zoo trou w 
en blijmoedig werd verleend. Ik hen 
er zeker van, dat mijn oproep niet 
vergeefsch zal zijn. 

Thans, midden in het Stichters Ernw
feestjaar neem ik de leiding over van 
het Leger des Heils. In alle landen 
herdenken wij den dag, waarop honderd 
jaren geleden de Stichter werd geboren, 
en ik kan geen betere manier bedenken 
om dien te vieren dan een nieuwen 
doop te zoeken van dien Geest, welke 
William en Catherine Booth tot zulke 
groote krachten deed zijn in deze 
wereld? Wilt ge U met mij vereenigen 
in dit zoeken naar een vol/ere mate 
van dien geest ? 

Over de geheele aarde is bet Leger 
vermaard geworden om zijn practische 
methoden tot bet hereiken der kerke
looze menschenmenigten; zijn muzikan
ten en Soldaten waren niet voldaan 
om maar schitterende programma's uit 
te voeren in zalen, waar men aange
naam en geriefelijk bijeen zit; zij hebben 
hun boodschap van genade, hun muziek 
en zang gehracht in de huizen der 
menschen, en op die wijze meegeholpen 
om ver angens te scheppen naar wat 
goed en rein is, met het gevolg, dat 
Jezus Christus is gekomen in tiendui
zenden onverschillige, vaak hopelooze 
zielen. 

Het is mijn verlangen, dat deze 
practische methoden uitgehreid en 
meer in toepassing gebracht zullen 
worden en dat meerdere van onze 
Soldaten verantwoordelijkheid zullen 
gaan gevoelen voor dit gedeelte onzer 
werkzaamheden. Wilt ge U met mij 
vereenigen om met toenemenden ijver 
h1ervoor te arbeiden ? 

Mag ik vervolgens U w kameraad
schappelijke hulp inroepen om met een 

vast voornemen de Vlag van Volle 
Verlossing vastgenageld te houden aan 
den top van onzen mast ? Er is heden 
zulk een gevaar, dat de standaards naar 
beneden gehaald worden en dat wij 
ons tevreden stellen met iets minder 
clan een complete verlossing van zonde. 
De verzoeking tart ons om minder 
nadruk te leggen op de groote waar
heden, die betrekking hebhen op den 
zegen van Heiligheid, om met minder 
klemtoon de noodzakelijkheid daarvan 
aan te toonen in onze getuigenis~en, en 
maar voldaan te zijn met een ervaring, 
die wat minder is dan van onze vroegere 
makkers. Als ik denk aan de hoodschap, 
door den Stichter aan zijn opvolger 
achtergelaten, om deze waarheden met 
meer nadruk te verkondigen, clan gevoel 
ik, dat ook ik, die boodschap moet 
aannemen en tot het uiterste ernaar 
streven - zooals onze vorige Generaal 
dat deed - om de wenschen van onzen 
eersten Generaal te vervullen en de 
glorierijke waarheid levend te houden 
en altijd weer naar voren te bren
gen, dat wij gered kunnen wor
den van alle zonde, en ons hart 
de tempel van den Heiligen Geest mag 
zijn. Ook bij deze poging roep ik de 
medewerking in van ieder Officier en 
Sqldaat. zoodat in alle deelen der 
wereld een steeds toenemend zoeken 
zal zijn naar dat wondervolle /even en 
die· wonderheerlijke ervaring van Hei
lig he id. 

Dan zou ik nog. ter verdere vervul
liog van het eerste doel van het Leger, 
~aa ne zien, dat deze verandering van 
het Leiderschap van het Leger, voor 
ons allen een spoorslag werd tot een 
intenser toewijding, om met een moed 
die nergens voor terugdeinst, verder en 
dieper af te dalen in de holen van zonde 
en verderving om diegenen te redden, die 
als in een schroef in hun doodelijken 
greep vastgekneld zitten. Laat ons meer 
doeltreffend en meer volhardend te 
werk gaan, wanneer wij den geregel
den kroeglooper willen zoeken ; laat 
ons scherper op den uitkijk zijn voor 
de redding der dwalende zusterschap 
dezer wereld ; laat ons met grootere 
behoedzaamheid waken voor degenen, 
die lijden door de gevolgen van slech-

,,Spreekuur" in 't Hulp2iekenhuls te Pelantoengan. 

welke Juus beeft gewrocht over dood en graf, 
met een verheerlijkt lichaam haar Helland tege
moet te tn~den. Want zij keode Hem hier in 
het aa~dsche lijdenscial. Zijn vrede vervulde 
haar bier reeds in zulk een mate, dat waooeer 
de Off1cieren haar gingen bezoeken om wat troost 
te brengro, het menigmaal gebeurde, dat zijzelf 
gezegend en getroost bij de zieke vandaan 
kwamen. 

Anderen zijn er, nog jong en nu vol nieuwe 
hoop. Kincleren, die het !even, om zoo te zeggen, 
nog voor zich hebbeo. 0, oos hart begint 
sneller te kloppen, als we denken aan de 
Dlogelljkheid I 

Er zijn aodere kwalen, lichaamskwalen, 
zielekwalen, ongeneeslijk I Volgens den mensch 
is bet onmogelijk ooit beter te worden , 
karakterzonden, sommige zichtbaar, aodere 
oozichtbaar, sommige in het begin, andere in 
veroevorderden staat van zonde, ongeloof, 
misdaad, en toch •••• er is een mogelijkheid I 
Velen zlJn reeds geoezen door den grooten 
Heelme~ster ! Het geneesmiddel behoeft olet meer 
gezocht te wordeo, bet ligt voor de hard,eveo
als de reddingslijn, voor het grijpen I Grijp in 
't geloof dlen zegen aan. onder'\l.erp U aan het 
licht van Uw God, vraag Htm, bid Hem, Ute 
bestralen met Zijn Heiligen Geest, want .. daar 

gedacbten de ellende en wanhoop zie, 
wier stempel gedrukt is op millioenen 
harten, dan word ik gedreven om alle 
mogelijke middelen aan te wenden tot 
behoud dergenen, die geketend zijn 
door de schakelen van ongerechtigheid. 
Dan zie ik een onmetelijk arbeidsveld, 
dat alsnog slechts aan den rand be
werkt wordt door de volgelingen van 
Jezus Christus. De medewerking van 
allen heh ik noodig om met vernieuw
de en krachtiger pogingen het lijden 
der wereld te doen afnemen, om de 
radelooze menigten moed in te spre
ken, en om bij de treurenden de 
gedachte post te doen vatten dat 
er toch iemand is, die om ' hen 
geeft. 

lk reken op iederen Heilssoldaat om 
mij te helpen de Bloed- en V uur vlag 
hoog te houden, den b/oed- en Vuur
geest op te houden, en in de harten 
van onze menschen overal een harts
tochtelijke liefde tot God en de 
menschheid brandende te houden, het
geen alleen tot uitdrukking en tot 
uiting kan komen in den dienst voor 
Hem en in het belang van die men.
schen, voor wie Hij Zijn Zoon Jezus 
Christus gaf. 

Vandaag hehben wij meer dan ooit 
gloeiend-heeten godsdienst noodig ! Die 
lauwe, kouwe, futlooze godsdienst, 
waarvan we zooveel om ons been 
zien, is verwerpelijk voor God en 
verachtelijk voor de menschen. Wij 
moeten er ons toe zetten om in ieder 
Korps. in iedere Inrichting en op 
elk Hoofdkwartier een grootere en 
krachtiger groep mannen en vrou
wen te vormen, in wier harten de 
levende vlam van Goddelijke liefde 
hrandt. 

Ik leg bier, evenals mijn lieve vrouw, 
de plechtige gelofte af, alles te doen 
wat wij kunnen om de roemrijke tra
dities van ons verleden levend en in 
werking te houden om eenmaal als 
daartoe de tijd aanhreekt, aan een an
der het ons toevertrouwde weer onge~ 
schonden door te geven. God zal ons 
helpen, daar hen ik zeker van. 

EDWARD J. HIGGINS. 

lnternationaal Hoofdkwartier, 
Queen Victoria Street, 

Londen, E. C . 

is wonderdoende kracht'', nieuwe hoop nieuw 
leveo, reinheid en welvaart VOOr U;., ziel. 

En waar is de jong~ man en de jonge vrouw, 
die, alles verlateode, z1chzelf wil opofferen en 
aan God wijden om Hem en een lijdende mensch
heid te dienen?? Kom, hied U th ans aan I 

Wie hoort den noodkreet? Wie springt in 
de reddingsboot? En wie stuurt ons het geld 
om die reddingsboot verder in zee te .stuwen om 
meerderen te redden? 

Bat ctn bcr patitntcn ~dJrijft. 

,, Vandaag zijn we precies een week behandeld 
en we zlen er alien uit, als ja, wat ial ik zeggen 
•.••• als alles? De een rood, de andere bruin 
of blauwachtig, terwijl onze gezichten aerdig be
ginnen te vervellen. U ziet dan ook vele jongelui 
met bedak op hun gezichten rondloopen, om 
~et een beetje te verhelpeo, zeggen ze, maar 
1k denk eerder om er een beetje fatsoenlijker 
uit te zien. 

Natuurlijk heerscht er een blijmoedige en 
hoopvolle stemming onder hen, vooral waar 
Dr. Mulder de behandeling niet meer als een 
,,proef" beschouwt, zoo zeker is hij, op grond 
van verkregen resultaten. De werking van het 
licht is dan ook verwonderlijk. Kleine wondjes 
genezen binnen een dag of twee. Ringworm of 
ex::eem is in no time verdwenen. Zelfs de ergsten 
onder de patien <>n laten zich behandelen : 't is 
soms aandoenli !e zien met welk een ver-
wachting ze '1 aan de kuur onderwerpen. 
Hoe ik perso1 .,1c tegenover de behanaeling 
sta ? lk heb Go gevraagd mij genede te schenken 
om als een waar Heilssoldaat alles aan te nemen 
wat als vrucht dezer behandeling voor mij 
persooolijk is we9gelegd. Geneest de Heer mij, 
wel, dan wil ik leven tot Z1jn eer, laat Hij mij 
In mijn lijden, d8:o wil ik li1den tot Zijn eer! 
lk weet, dat het nt~t gemakkelijk zal zijn, ma r 
ik weet ook, dat H1j te rechter tijd mij steunen 
en sttrken zal." 
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AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEENEN SECRETARIS. 

Generaal en Mev rouw Higgins. 
W ij hebben met ontzaggelij k veel genoegen 

vernomen, dat de onderscheidene bezoeken van 
Generaal en Mevrouw H iggins aan verschillende 
groote steden in Enge land, even zoovele t1 iomfen 
zijn geworden. Het welkom, zoowel van buit£n• 
staanders als van ons eigen volk, was buiten
gewoon hartelijk, en de spontaniteit, waarmede 
zij werden begroet, groeide vaak aan tot een 
ware ovatie. De Generaal is thans bezig met 
plannen voor een grooten autotocht door Enge· 
land, terwijl eveneens schikkingen wa rden 
gemaakt \.OOr een geweldiggroote eeuwfeestvie
ring ter gedachtenis aan onzen onvergctelijken 
Stichter, in het Kristallen Paleis te Londen op 
5 Juli a. s . Moge Gods onmisbare zegen op 
Generaal en Mevrouw H iggin.11 en ons geliefd 
Leger rusten . 

Hoog Bezoek. 
Wij hebben de eer gehad om Zijn Excel· 

lentie P. Pasquier, Gouverneur-Generaal van 
lndo-Cbina, ter gelegenheid van haar bezoek 
aan Bandoeng te mogen begroeten. De Burge· 
meester was zo9 vriendelijk ons uit te noodigen -
om bij d~ offlcieele ODtV!;Hl\;!St het Leger des 
Heifs te vertegenwoordigeJ1, Eiik~lt h.onderden 
~~n d«; meest vooraanstaande personen uit iizi::
doen<i wareii aanweilg. Z!jn Excellentie onder
hield zich enkele oogenbllkken met ons en gaf 
haar groote ingenomenheid met ,,den uitnemenden 
arbeid va11 het Leger des Hells" te kennen, voor 
welke vriendelltke attentie wij zeer dankbaar 
zijn. 

Onze eigen toekomstplannen. 
Veel is er wat ook ons hoofd en hart bezig· 

houdt, zooals het welkom van onze Kommandants, 
de 35ste Jaarfeestviertng, de Eeuwfeest-Con 
gressen en veel meer belangrijke gebeurtenissen, 
waarover wij ooze lezers later meer volledige 
gegeven:s hopen te kunnen verstrekken. Boven· 
dien zullen onze Leiders, wler terugkeer met 
verlangen wordt tegemoet gezien, ook nog wel 
een en ander (en portefeuille) hebben. 

Medische Lichtinstallatie Pehintoengan. 
De opening van ooze Medische Lichtinstal

latie te Pelantoengan was een groot succes. 
Men leze hieromtrent het uitvoerig verslag in 
dit nummer. Er beerscht over bet algemeen een 
blijde, hoopvolle stemming onder de patienten 
en wij bidden van harte, dat God allen, die 
een aandeel hebben in deze belangrijke werk
zaamheden, voor bun taak sterken zal. 

De Eeuwfeest z. V.A. 
De Eeuwfeest Zelfverloochenlngs·Aanvrage 

is nu in vollen gang en wij hebben alle reden 
om ons te verblijden over de berichten, die bij 
ans inkomen. Wij zijn natuurlijk nag maar 
aan bet begin. en kunnen over den uitslag in 
bet geheel nog geen oordeel vellen, maar , • • 
een goed begin is het halve werk. Volgende 
maand hopen wij zegeberichten te kunnen ver
melden. Op Zondag 5 Mei a.s. zal in alle 
Korpsen en Inricbtingen een altaardienst worden 
gehouden in verband met het bovenstaande. 

( Vervolg van pag. 2- kolom 4.) 

Op bet platform is zij een gracieuze, krachtige 
verschijning, en in den omgang met haar 
makkers doet zij haar lndischen naam, eer aan. 
Zij is werkelijk voor allen een ,,Legerzuster". 

Reeds vroeg kenmerkte onze tegenwoordige 
Chef van den Staf -zich als een man voor de 
toekomst. Na enkele succesvolle Veld· en Staf
aanstellingen in Britsch-lndie en Ceylon, Vl'.erden 
zijn diensten ingeroepen op het lnternatlonaal 
Hoofdkwartier .te Londen, waar hij aangesteld 
werd in bet Oepartement van Bultenlandsche 
Zaken . Als Assis tent-Veld-Secretaris van het 
Britsche Territorie, en Chef Secretaris van de 
Hadleigh Land- en lndustrie Kolonie, bewees 
hij het Leger belangrijke diensten; daarna le!d
den zijn aanstellingen hem weer buiten Europa. 

Terwijl hij Chef Secretaria was in Canada:. 
kreeg Kolonel Mapp ten gevolge van een zeer 
moeilijke, inspannende periode, een hartaandoe
ning, waarvan de doktoren alle hoop opgaven, 
dat hij weer herstellen zou. Zijn loopbaan zou 
spoedig ten einde loopen. Op zekeren dag, terwijl 
hij met droefheid hlerover mijmerde, vie! zijn 
blik, bij het doorbladeren van een Indische 
,,Strijdkreet" uit 1886, op zijn eigen bekee· 
rlngsgeschiedenis. 

Alles kwam hem weer helder voor den geest, 
zijn vertrouvi.en op God, en Gods verhooring 
van zijn gebed. lneena greep hem de overtuiging 
aan , dat God ook nu deze ziekte van hem kon 
genezen tot eer van Zijn naam, om den strijd 
des Heeren voort te zetten. En God verhoorde 
oak dit gebed ; binnen korten tijd was bij weer 
op het oorlogspad en sindsdien heeft zijn hart 
hem nimmer de minste moeite bezorgd. 

Z ij n dienst in Canada werd gevolgd door het 
bevel over bet Zuid·Amerikaanscbe Territorie 
en later nog Japan. Een korten tijd was h~j 
verantwoordelijk voor het wcrk onder ~e m1-
litairen in F rankrijk en Belgie, en had h1j deel 
aan het pionierswerk in Rusland. Veel zou men 
nog kunnen zeggen over zijn a_~ministratieve en 
disciplinaire bekwaamheden, %tJn voorkomende 
manieren en gemakkelijken omgang met alle 
klassen van menschen. 

Z ijn gedurige overgave aan den wil van God 
en de opofferinqen, die hij zich immer getroost 
om in zijn samenkomsten tot zegen en hulp te 

··n voor zijn t oehoorders, zullen zeker onze 
:

1
l epen voorvi..aarts doen gaan ter overwinning 

e:o bevrijding van tienduizenden uit de macht 

des sterken . 

Zielen voor den Heer ! 
Wij verblijden ons over de berichten, die bin

nenkomen en spreken van zielen die voor 
Christus gewonnen warden. D it is en blijft im
mer het hoofddoel van den rechtgeaarden Heils· 
soldaat. Een van ooze Officieren .schreef: ,.Het 
doet mij genoegen U te kunnen melden, dat wij 
onzen E euwfeest·Veldtocht hebben besloten 
met de inzegening van 22 Soldaten. Het be· 
gint bij ons meer en meer een Christelijke 
Kolonie te worden, want de helft staa t nu als 
C hristenen t e boek". O ok van verschillende 
Korpsen bereiken ons blijde tijdingen •. Halleluja·! 
H et Leger groeit ! 

D r oefenis. 
Het doet ons leed te moeten melden, dat 

Majoor Kyle, de vader van Adjudante Kyle, die 
mij zoo getrouw in mijn weckzaamheden ter 
2ijde staat, plotseling is overleden. De Majoor 
was een onzer Veteraan·Officieren, die in de 
eerste dagen van strijd en vervolging met zegen 
en vrucht voor zijn Meester heeft gearbeid . Dit 
is een zware slag voor Mevrouw Kyle en de 
kinderen, die a.Js Officieren over de geheele 
wereld verspreid zijn, en wij verzoeken allen, 
die bidden kunnen , de Adjudan te en haar lieve 
fa~Ui~lede~ ill hun gebeden te willen gedenken. 

Afscheiden. 
W ij namen deze week afscheid van ooze lieve 

kameraden, Stafkapitein en Mevrouw Johann· 
son en lng rid, Stafkapitein en Mevrouw Strand
lund en bun beide lieve kinderen, en Komman
deure Midte1de, die allen naar hun vaderland 
zijn vertrokken om een welverdiende rust te 
gaan genleten. Heuscb, ons verlies is hun gewin, 
en daarom gunnen wij hun deze rust en het blijde 
wedenien van geliefden ook zoo van ganscher 

harte. Toch is het voor ons hier een groot 
probleem, hoe de opengevallen plaatsen weer 
in te vullen. Moye God maar veel arbeiders 
uitstooten in Zijn wijngaard I 

Ka ndidaten. 
Nu wij toch h!erover schrijven, zouden wij er 

bij a lle jonge menschen die den Heer Jezus 
Christus hartelijk liefhebben, en bereid zijn , 
Hem in Zijn voetspoor te volgen, wel op aan 
willen dringen om zich toch aan Zijn dienst als 
een O fficier in de rangen van bet Leger des 
Heils te wijden . W ij kunnen ons geen heerlijker 
!even indenken voor de vrouwen en mannen , 
die zielen zoeken te winnen voor Gods Konink
rljk, een werk voor de eeuwighe!d willen doen 
en tegel!jkertijd een gezegend en vreugdevol 
leven Jeiden. Kom, waar zijn de Christenen van 
de daad, vraag Uzelf eens af, ,,wat doe ik met 
mijn )even?" en als ge gevoelt, dat God U roept 
tot een hoogere taak, schrijf dan onmiddellijk 
aan: 

Kommandant W . Palstra, 
Kand!daten·Departement, 

Javastraat 16, Bandoeng. 

Ze zijn er ! 

Onze Handels-Secretarh heeft bericht, dat hij 
een grooten voorraad nleuwe Model-Legerhoe
den heeft ontvangen. Wij hebben ze gezien, en 
v!nden dat zij er keurig uitzlen . In dit verband 
merken wij beleefd op, dat dit de model uni
formhoeden zijn, die niet alleen door ooze 
Officieren, maar ook onze Vrouwelijke Heilssol· 
daten worden gedragen. De prijs is f i,50 
zonder lint, maar ze zijn het dan ook wel waard 
en iedere Zuster plaatse nu spoedig haar be· 
stelling. Ze zijn in alle maten verkrijgbaar. 

,.Mijn kleuren zal 'k toonen, alom waar ik ga I'" 

~~~~:9.~~~' d~~~d-~!:1~~.~~:~ 
jaarlijksche Zelfverloochenings·Altaardienst de losse centen, vertegenwoordigden alle de 
te Pelantoengan, en ik heh er negen (of een of andere kleine weelde, die de patien· 
was het tien ?) van bijgewoond. ten zich ontzegd hadden. 

De eerste indruk, dien men krijgt, is die En clan, het waren giften van mannen 
van een feestdag. Overal ontmoet je de en vrouwen, die in de meeste gevallen, 
patienten, in hun allerbeste kleeren want v66r zij in Pelantoengan kwamen, nimmer 
bij zoo'n gelegenheid is het beste nog niet hadden gehoord, dat God liefde is, nocb dat 
mooi genoeg. - .. God alzoo lief de wereld had, dat Hij Zijn 

Blinkende koperen S.S. sieren de kragen eeniggeboren Zoon gaf". Velen hunner zijn 
der broeders, en de ,,badjoe Bala" (uniform) nog zeer onwetend omtrent geestelijke din
van de zusters zijn zonder een smetje: hoe- gen, en toch gaven zij blijmoedig om te 
wel, het zijn niet alleen de Heilssoldaten, die toonen, dat die liefde hen had gewonnen, 
den dienst bijwonen. De belangstelling is en zij op hun beurt Hem lief hadden. 
algemeen, en allen, die er maar kunnen ko· De Brigadier las de namen met de be-
men, zijn in de zaal bijeen. dragen op, terwijl ieder met de grootste 

De blijde gezichten bij het brengen van belangstelling toeluisterde. 
hun gaven op bet altaar - een lange, lage Welk een gevoel doortrilde de vergade· 
tafel met een wit kleed erover en getooid ring, toen hij las: .. Soetono, nu in den 
met bloemen - doet die vaak-aangehaalde heme!, een gulden." 
tekst in ooze gedachten komen: ,,God heeft Tot voor een paar weken was Soetono 
den blijmoedi9en qever lief". Nu, deze een onzer trouwe Heilssoldaten. Maar na 
gevers zijn werkelijk ,,blijmoedig". lange maanden van onnoemelijk lijden riep 

Toen den laatsten keer de Brigadier God hem naar huts. Zeker hadden zijn 
aankondigde, dat de offerb~ssen geopend vrouw en hij we! verontschuldigd mogen wor-
zouden worden, en de Korps·Officier en den, indien zij het geld besteed hadden voor 
haar Piaatselijke Officieren, gewapend met een extra'tje. Maar neen, bet was het geld 
papier en potlooden bun plaatsen lnnamen voor den Heer. 't Was een aandoenlijk teer 
bij bet altaar, vestigden aller oogen zich oogenblik, 1.·elen kregen tranen h1 hun oogen, 
op dat middelpunt. Nog een naam werd opgeroepen, van 

Welda hoorde men het breken van aarde- Johannes .... Hij was nog te klein, om 
werk, het gerinkel van geldstukken en het te beseffen, wat er gaande was. Zijn moe
gekras van potlooden, op.verschillende plaat- dertje had urenlang kant zitten maken 
sen tegelijk. De geldbussen zijn namelijk van om dat te verkoopen en dan namens haar 
aardewerk, en het geld kan er eerst ult ge- · lieven, kleinen jongen het geld er voor als 
nomen worden door ze te breken . dankoffer aan haar Helland te geven. 

Ruim f 60,- lag op het altaar.Omons Kunt U begrijpen, datonzehartenvolwa· 
heenziende, beseften wij, wat een zelfver· ren? Welk een voorbeeld geven ze tech aan 
loochening vertolkt lag in deze giften, ons de He!lssoldaten in alle Ianden der wereld. 
hart was ten diepste geroerd, en tranen Waarom gaven zij? Mijn hart zegt erop 1 

~
vulden ooze oogen. ..De liefde van Christus drong hen". ~ 

SR ENGENGI. 

~G :V~~ 
STICHTERS' EEUWFEESTVIERING OP 10 APRIL. 

BANDOENG. 
Deze mag schitterend geslaagd heeten. Een 

flinke schare, aandachtig publiek, vuldedekeurige 
zaal van ,,Ons Genoegen'', in Legerkrlngen 
reeds een bekend strijdperk. Het was echt 0 Le· 
ger". Ons Muziekkorps en . de Zangbrigade 
waren in het front en verleenden uitstekende 
diensten. Er waren drie sprekers aangekondigd 
en met groote belangstelling beluisterden wij 
eerst Brigadier Palstra, die het geheim verklaarde 
van htt leven van onzen onvergetelijken Stichter, 
en daarna den Algemeenen Secretaris, die zijn 
,.berinneringen uit een heldenleven" illustreerde 
met pracbtige lichtbeel ien. Na een met intense 
stilte aangehoorde, treffende solo van Mevrouw 
Rawie, deelde Majoor Beckley met haar eigen 
rustige, duidelijke voordracht ons bijzonderhe
den mede uit het leven van Catherine Booth, 
de Legermoeder. Deze mooie herdenkini!sdienst, 
welke tegelijk gehouden werd met dulzenden 
soortgelijke bijeenkomsten, grootere en kleinere, 
over de geheele wereld, werd besloten met een 
vernieuwde toewijding van allen, die trouw 
gezworen hebben aan God en aan bet Rood
Geel-Blauw van ooze geliefde Legervlag. 

EBN GROOTE OPTOCHT. 
Het was ons een genoegen te vernemen dat 

te Rembang en Lasem een groote optocht werd 
gehouden van Heilssoldaten en schoolk!nderen. 
Met de Legervlag voorop marcheerden zij met 
muziek en zang door de strateo, terwijl hander· 
den vol belangstelling hen gadesloegen . 

IN HET HARTJE VAN JAVA . 

(Sapoeran - Adjudante Lauter). 

Een heerlijk Eeuwfeest met 50 kinderen en 
26 volwassenen. Verteld van den Stichter_ 
had zijn plaat met die der beide andere Generaa!s 
en ver-schlllende foto's van onzen arbeid ten· 
toongesteld. De zaal was door de Luitenante 
prachtig versierd en de kinderen genoten van 
de thee en suikertjes. Ook de meisjes van den 
naaikrans zongen een lied met handbewegingen 
wat zeer in den smaak v ie!, vooral bij de moeders 
die trots waren op bun dochters. De handwerkje~ 
werden uitgestald, welke door de rneisjes zljn 
gemaakt. Zeker zal deze poglng medewerken 
tot het bereiken van meerdere kinderen voor 
ooze Kindersamenkomsten. H . L. 

VOL BELANGSTELLING. 

(Ngawi - Kapiteine Wuite). 
In een bijzondere saooenkomst werd ook in 

Ngawi bet leven van onzen Stichter herdacht. 
Nog zoo heel welnig wordt bier begrepen van 
het doe! van ons Leger doch men luisterde 
vol aandacht naar de geschiedenis van het ont-
staan onzer organisatle. A . W . 

Zoo juist vernamen wij, dat de eerste twee 
zielen, een Javaan en een Europeaan, tot den 
Heer zijn gekomen I 
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K.K. Raad. 
W ij hebben de vorige week op het Hoofdkwar

t ier onze dricmaandelijksche Korpskadettoen
Raadzitting gehouden, . De voor uitzichten van 
dezen belangrijken tak van arbeid onder de jonge 
menschen zijn bepaald aanmoedigend, en de 
T ; J. L. S., Stafkapiteine Neddermeyer, begint zich 
flinlt in haar taak in te werken . Zij is vol 
hoop voor de redding der jeugd en de vormlng 
van ferme , dappere strijders en strijdsters in de 
rangen van ons geliefd Leger. Moge G ods zegen. 
r usten op deze bijzondere paging ten behoeve 
van onze jonge menschen. Aile jonge Heilssol
daten van 13~22 jaar, die Korpskadet willen 
worden, gelieven zich bij hun Korpsofficler aan 
te melden . 

Mogen wij alle K. K. 's eraan herinneren. 
dat zij hun schriftelijk werk maken moeten op 
het officieele pa pier, dat thans bij de Korps
Officieren verkregen kan worden. D at zitt er 
keurig uit en i.s. dunkt ons, goedkooper clan de
gewone vellen, die tot nog toe gebruikt werden~ 

Korpskadetten-getuigschriften 
werden uitgereikt aan : 
10 K. K. 's (Maleisch) een le klas getuigscbrift: 
1 .. ~ een 2e klas getuigschr!fr 
5 ,, (Hollandsch) een le klas getuigschrift 
1 ,, ,, een 2e klas getuigschr ift 
Op de ziekenlijst. 

Hoewel wij de vorige maand meedeelden, dat 
Mevrouw Ensign Poutiainen thans buiten ge
vaar voor haar )even is, is zij toch nog lang niet 
beter : het herstel gaat m,aar langzaam. Ook ten. 
opzlchte van E nsign Wikdal moet veel geduld: 
worden geoefend. Mevrouw Adjudant Brandt 
heeft weer eenige weken in het hospitaal t~ 
Magelang moeten doorbrengen , doch de Adjudantt 
schreef thans erg hoopvol, en verwacht, dat zi}.: 
binnen enkele weken weer aan baar ar beid zaL 
kunnen gaan. 

Van Adjudant Loois vernamen wij, dat Me-· 
vrouw Loois in Holland een vernieuwden aanval 
van haar ernstige ongesteldheid heeft gehad,. 
die reden tot groote betorgdheid geeft. Hier· 
door is hun terugkeer naar lnsulinde, waarvoor
de datum reeds vastgesteld was, weer voor 
onbepaalden tijd ultgesteld. Het is wel een groote· 
beproeving, die onze lieve makkers doormaken. 
Mage God hen allen ondersteunen. Het is een 
troostrijke gedachte, dater onder Zijne vleugeleJh 
genezlng is. 

Uit een dankbaar hart. 
Mevrouw Kommandeur Kronenberg, die eenige 

weken verlof in de bergen van Midden-Sumatra 
heeft doorgebracht, schrijft ans, dat God haar 
zoo wonderbaar ondersteunt, en dat ook de 
verzekering van sympathie, die door vele 
lieve kameraden is toegezonden, haar groote
lijks hebben goedgedaan. Zij is niet in staat om 
al deze brieven terstond te beantwoorden, doch 
heeft ons verzocht den dank van haar hart
over te brengen aan ieder, die in deze kommer
volle dagen aan haar en haar jongens heeft 
gedacht. Natuurlijk voldoen wlj gaarne aan 
dit verzoek. 

(fen bag bij btt 1&rui~. 
Wij danken God voor de goede bijeen

komsten van den Jaatsten Goeden Vrij
dag, door den Algemeenen Secretaris geleid ,.. 
's morgens en 's middags in de Legerzaal van 
Bandoeng I en 's avonds In ,,Ons Genoegen''. 
Nimmer faalt de geschiedenls van Jezus' !even 
en lijden en overwinning een diepen indruk na te 
laten op de scharen. Mogen wij hier oak nol!J
onze vrienden, den heer Lasschuit , Baron van: 
Asbeck en Evangelist van den Weg danken 
voor hun heelhartige medewerking op dezen dag r 

Maar heerlijk ook het Paa11chfeest. Dank 
God voor Zijn overwinnende macht, geopenbaard 
in onze samenkomsten. Onder de zeer gewaar .. 
deerde leiding van onze D. O. 's, Brigadier 
en Mevrouw Palstra, mochten wij dit Feest der 
Verrijzenis vieren. 

Tweeden Paaschdag bracht de Zangbrigade
onder leiding van Mevrouw Palstra haar liederen 
van troost bij enkele zieke makkers en vrienden. 
Stndsdien moeten wij berichten, dat een der 
patlenten, Br . van Steenls, na een lang en 
zwaar lijden, de Paarlenpoort is binnengegaan. 
na eerst nog een besl!st getuigenis te hebben 
afgelegd voor zijn vrouw en ook Lt. Kolonel 
Rawie, die hem op zijn sterfbed bezocht. 

's Avonds was het een echt Muziek-en 
Zangfeest. Welk een gloedvolle uiting van Leger 
des Heils Bloed en Vuur-geest I De glorie was 
erin ! Wij zijn ook maar heel blij met ons J. L. 
Muzlekkorps, en (dit als klein bewijs, hoe ons 
jonge Leger vooruit gaat) met echten vadertrots 
mocht de Kolone l, die deze samenkomst leidde,, 
het genoegen smaken, dat zijn oudste zoon, een 
der kranige muzikanten, voor het eerst zijn 
getuigen!s gaf. God zegen' ons Leger en leidc 
het voort van o verwinning tot overwinning l. 

P.M.L. 

IN DEN OOSTHOEK. 
(Soerabaja I - Adjudante Buijsman.) 
(Soerabaja JI .- Ensigne Rosendahl.) 
In verband met zijn bezoek aan verschillende

steden in den Oosthoek, was het den Kolonel 
een genoegen een Zondag op Soerabaja door te 
brengen. De morgendienst in Korps I werd goed 
bezocht, en aangevangen met het zlngen van 
he:t lied ,,Verborgen in Uw heil'gen wil" . Alie 
Officieren van de stad waren aanwezig. Enslgne 
Veenendaal las een gedeelte ult den BiJbel voor. 
Majoor Lebblnk en Lt. Kolonel Rawle spraken 
de aanwezigen toe. 

Des namiddags hadden wlj een heel goede 
openluchtbijeenkomst op Sidodadi, waar honder
den menachen hebben geluisterd naar hat Evan· 
ge!le. Daarna beqaven wij ons naar de zaal van 
het Ch;ineesche Korps. Het was een opgewekte, 
vurige samenkomst, waarin onder groote belang
stelling vier makkers werden ingezegend tot 
He llssoldaat. Enslgne Rosendahl vertaalde voor 
den Kolonel , en wtj prljzen God voor twee zielen,. 
die zk h bogen voor den Heer. L. 
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