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TE z QQ • HEEPT[i} 
rofeet Jesaja, .. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd" opdat Hij 
ns niet zal vergeten. Wonderbare genade van God ! 

God heeft niet alleen op steen geschreven, maar. wil ook Zijn wet in bet hart 
even. 

Een van ooze mooie liederen zegt : 

0. had ik een hart, als de sneeuw wit en rein, 
Vlekloos bewaard in de Levensfontein, 
V rij van den hoogmoed, van zelfzucht en drift, 
Waarin God Zelf heeft Zijn wetten gegrift. 

Veel van het~ee~ wij 
1
geschreven ~eb~en, zouden wij gaarne weer willen we _ 

doen. Maar dit 1s als t ware gegrift m ons hart, in ooze gedachten · g 
arakter, en heeft ook reeds diepen indruk gemaakt op anderen. ' m ons 

I . Goede voornem:ns, eigen po
gmgen om ze u1t te wisschen 
baten niet, evenmin als bet 
water, stroomend over den 
steen, hetgeen daarop geschre
ven is, heeft kunnen uitwis
schen; maar het reinigende bloed 
st_roomend van Golgotha, delg~ 
u1t al ooze overtredingen. En 
God z_~gt (zie Jeremia 31) • .lk 
zal myne wet in hun binnenste 
geven, en zal die in hun hart 
schrijven ... lk zal hunne onge
cechtigheid vergeven, en hunner 
zonden niet g.e.denken". 

Terwijl wij bezig zijn met de 
gedachte, dat God Zelf heeft 
geschreven, warden we ook herin
nerd aan het handschrift op 
den muur, waardoor God Zelf 
tot den Koning Belsazar woor
den. sprak van vreeselijke betee
kems, ~aardoor de koning zeer 
v_erschnkt werd en om uitlegging 
nep. En na lang zoeken werd 
Daniel gevonden, die de uit
legging kon geven, n. I. dat bet 
koninkrijk hem niet meer zou 
behooren, maar zou warden ver
deeld; ook dat hij, de Koning 
in de weegschalen gewogen t~ 
licht bevonden werd. ' 
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lende zonden, dan is zeker de arme, verlorene, 
die misschien toch goedig, liefhebbend en gul 
van aard is, maar zwak, minder verwerpelijk 
in Zljn oogen dan degene, die met haat en 
nijd in 't hart praat over een antler, die ult de 
goot is opgeraapt. 

1 NOVEMBER 1929. 

KEBON KRISTEN 
(Een getuigenis van een onzer Javaansche 

makkers) 

In een Leger des Heils openlucbtsamenkomst 
hoorde ik eens twee getuigenissen, die zeer 
mijn aaadacbt trokken. Het eene was van een 
vrouw, die om haar slechthei<d berucht was ge~ 
weest, bet andere van een jongeman. die door zijn 
ouders Christelijk was opgevoed. Met diepe 
dankbaarbeid getulgde de gewezen zondares van 
de reddende kracht van God, Die haar bevrijd 
had van zulke vreeselijke zonden. De jongeling, 
die na haar aan 't woord kwam, sprak onge
veer als volgt: ,,lk heb niet veel ervaring van 
reddende kracht, want ik heh nooit diep in de zon
de geleefd. Mijn zonde was meer mijn karakter." 
Misschien wist de jongen het zelf niet, maar zijn 
woorden schenen te kennen te ge ven, dat zijn 
zonden minder erg waren dan die van zijn 
ongelukkige zuster. 

Blinde woede greep haar aan, ze pakte den 
revolver, maar in plaats dat ze het ding op haar 
eigen hart richtte, hield ze het tegen zijn slaap 
en vuurde. Het volgende moment zag ze in, wat 
ze gedaan had: daar lag hij - een lijk - op het 
trottoir. Ineens was ze een andere vrouw gewor
den, van een meisje met razenden drift was ze 
veranderd in een ellendige moordenares. 

Du!zenden van Christenen zullen onder het 
cachet van ,,Karakter" een myriade van zonden 
bedekken. Alles gaat maar door onder den naam 
van ,,een beetje elgenaardig". Er is een groot 
verschil tusschen eigenaardigheden, kleine eccen
triciteiten, onschuldige gewoonten en de drift, 
haat, kwaadaardigheid, jaloezie en afgunst die de 
harten en 'zinnen beheerschen van sommige men
schen. 

,,De mensch ziet aan wat voor oogen is, maar 
de Heere ziet het hart aan," zegt ons de Heilige 
Schrift, en aid us weten wij, dat God de zonde 
in haar beginsel ziet, en niet de voortgebrachte 
daad. De man, die haat draagt 1n zijn hart, heeft 
misschien nooit de hand geslagen aan iemands 
leven; toch kan hij een moordenaar zijn. De 
bebzuchtige zicl is even scbuldig aan diefstal als 
wanneer hij moed genoeg zou hebben om die 
dingen te nemen, die hij in zijn bart begeert. 

Terwljl ik bezig was de bloemen en planten 
te begieten, zag ik er eenige die pas over
geplant waren. Binnen enkele dagen verdor
den en vielen al hun bladeren af, zoodat het 
net leek of ze dood waren. Maar het duurde 
niet lang, of die plant had kracht tot zich 
genomen uit de nieuwe aarde, en begonnen 
er nieuwe bladeren ult te spruiten, teer en fijn. 
lk dacht, dat komt overeen met mijn !even. 
Vroeger leefde ik in den godsdienst der Java
nen, den Islam, en waren mijn daden in dien 
duisteren tijl!: dobbelen en het na}agen van 
allerlei wereldsche vermaken. Mijn Hbladeren", 
t.w. mijn daden kwamen voort uit de oude plant 
of het oude !even. Maar toen ik tot den 
Heer Jezus kwam, hen ik in nieuwe aarde ge
plant, in het geloof in Cbristus. T oen 
zijn al die oude bladeren d.w.z. oude 
daden, die gedaan werden volgens den wil van 
den satan, en de slechte nelgingen, afgestorven, 
terwijl door de kracht van den Heer Jezus 
Christus nleuwe en goede bladeren voortkwa
man, ik bedoel hiermede, wat ik nu doe in het 
werk des Heeren. Moge de Heer U alien helpen. 
die nog in de oude aarde en in het oude geloof 
leeft, m.a.w. in de zonde en het kwaad, opdat 
ook gij moogt komen tot den Heer Jezus Chris· 
tus, onzen Heila~d, die U wil planten op 
grond van bet Hemelsche Koninkrijk. Dan 
zult ge nieuwe en goede bladeren en bloemen 
voortbrengen, een nieuw leven en nieuwe da
den in Christus Jezus, opdat ge onzen Vader, 
Die in de Hemelen is, zult kunnen verheer
lijken. 

In 't oog van de meeste menschen is :z;onde, 
wat schande en straf over ze brengt, en ze 
geestelijk en ltchamelijk verzwakt, ze van de 
zoo;ienaamde ,,elite" der wereldscbe krlngen 
bultensluit, of van den omgang met menschen, die 
zichzelf zeer degelijk en fatsoenlijk beschouwen. 

Bezoek in de gevangenis. 

T erwijl ik daar zoo buiten de tralies stond, 
gingen mijn gedachtcn terug naar mijn jeugd, 
toen ook ik een heftig temperament bezat. Wei· 
iswaar kwam het slechts zelden in v.erking, en 
dan nog niet eens zoozeer in woorden als wel 
in innerlijke furie, maar het was hetzelfde vuur, 
dat dit arme meisje alle zelfcontrole had doen 
verliezen. Ik dankte God daar en op dat oogen
blik, <lat mijn ouders mijn zonde ook maar niet 
eenen keer hadden vergoelijkt met te zeggen: 
,,Och, dat is zoo haar karakter," doch steeds 
mijn klnderlijke oogen hadden gewezen op een 
Cbristus, Die mij kon redden en bevrijden van 
alle zonden en van mijzelf. 

De wereld leest met verontwaardiging over 
zonden, die ontdekt zijn geworden en op het 
boofd der ongelukkige misdadigers verdiende 
straf hebben neergebracht ; zij beft de banden 
ten heme! en schreeuwt: .. Laat ze 't maar eens 
gevoelen I 0, welk een snoode zondaren ! Dank 
God, dat wij niet zoo zijn als dezen." De we
reld ziet alleen de gevolgen van de zonde, wier 
oorsprong toch te vinden is in het hart - een 
verterend vuur van haat en trots en andere boos
aardige vlammen, die tot daden aanwakkeren 

V erandert de natuur; 

Op een keer bracht ik een bezoek aan een 
gevangenis en daar achter de ijzeren staven 
zat een meisje, niet ouder dan twee en twintig 
jaar. Haar metgezellinnen waren ruwe vrouwen, 
die den ganschen dag niet anders deden dan 
de grofste taal uitslaan, totdat ze zich 'a avonds 
wederom terugtrokken in bun ellendige verblij
ven. Er lag toch iets z66 wanhopigs over de ten
gere figuur van deze jonge vrouw, en terwijl 
ze vluchtigjes baar glanzend goudblond haar 
terugstreek, ricbtte ze een paar ln-droeve blauwe 
oogen op ons. Niet Jang geleden hadden 
de kranten vol gestaan van het drama. Ze had 
ruzie gehad met haar verloofde, 't was om een 
ander meisje geweest, en omdat hlj haar ontrouw 
wa~ geworden. Op een morgen, dat ze met hem 
langs de straat liep, had ze hem van allerlt:i 
b~schuldigingen toeg1::voegd, en zei toen: ,,lk 
zou mezelf wel van kant kunnen maken." 

Mijn blik dwaalde van dit meisje naar haar 
andere metgezellinnen; de meeste vrouwen waren 
tot de eel veroordeeld geworden om misdaden, 
die het gevolg waren van verkeerde karakter• 
trekken. En ik besloot er mij nooit meer aan 
schuldig te zullen maken om te meenen, daar 
ik niet gered was van een leven van misdaad, 
dat mijn Hemelsche Vader mij niet evenzeerop 
wonderbare wijze van zonde had gered, die 
minstens even groot was als die mijner minder 
gewaarschuwde, daarom minder verantwoorde
lijke en zondige medemenschen. 

Laat niemand zijn zonde door de vingers 
zien, - de zonden van ZtJn karakter, die hij alleen 
kent. De groote dag des oordeels zal openbaren 
niet wat reeds openbaar is, maar den toestand 
van het hart zooals het gezien wordt in Zijn 
rechtvaardige oogen. 

(lngezonden door Adjudant Brandt, Magelang.) 

Met een harteloozen lach en een dramatische 
handbeweging had hij een glim mend wapen ult 
den zak gehaald en dit het meisje toegestoken, 
met de woorden; ,, Doe het dan l" 

lndien de verloren zoonen zijn schijnbaar betere 
broer geleefd hadden in de dagen van Jezus en 
bekeerd waren geworden, dad waren hun getuige
nissen misschien wel geweest zooals die twee, die 
ik in de openlucht hoorde. De verloren zoon bad 
dan wellicht verteld van zijn losbandlg !even en 
een blij ,,ebenhaezer" opgericht voor de reddende 
kracht des Almachtigen, terwijl de andere op 
vrome manier zou hebben beweerd, dat hij noolt 
van zooiets ergs was bevrijd geworden. 

Wat een vergisslng ! Welke zonde kan er• 
ger zljn dan die van een leelijk karakter, humeu
rig driftig, jaloersch, afgunstig. Als er al eenig 
onderscheid voor God bestaat tusschen verschil-

De meest opvallende kracht van Jezus Chris
tus is deze, dat Hij door Zijn groote genade 
de natuur vernieuwt, en het kromme en slechte, 
recht maakt en goed en rein. 

.,Ren hart, geheel en al vernieuwd en van 
Zijn liefd' vervuld : 

Volmaakt en rein en waar en goed, als 't Zijne 
vol geduld. 

0, dierbre Jezus, daal nu neer, maak mij 
Uw beeld gelijk, 

Schrijf op mijn hart Uw nieuwen naam van 
liefde, vrij en rij k." 
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MA KIN MAI. 

Neen, nlet in ons Indie, maar bij onze na
buren, de Burmeezen, was dit meiske gebo
ren. Ze begon al vroeg op 't verkeerde pad en 
werd naar de gevangenis gebracht omdat ze 
een ander meisje had gedood. Ma Kin Mai 
was toen nog maar veertien jaar. De {ns'.)ecteur 
van bet Gevangeniswezen vond het ecbter 
zonde en jammer van het kind, dat zij dan 
zoo te midden van vrouwen, die reeds gerijpt 
waren in allerhande misdaden, in de gevanllenis 
moest blijven, en vroeg dus aan Mevrouw Ma
joor Wilby, of het Leger iets kon doen. Het 
aotwoord klonk met klem: ,,We zullen haar 
een goede kans geven". Toen ze in bet Tehuis 
kwam, was ze nog geen vijftien jaar, een kind 
uit de rimboe, onwetend en zoo primitief, dat 
toen ze voor 't eerst in een tram moest, ze 
zich gedroeg als een angstig dier. 

Toen Mevrouw Wilby haar eerste maande· 
delijksche bezoekje aan haar bracht om rapport 
uit te brengen over Ma Kin Mai, deed ze dat 
wel eenigszins met aarzeling. Maar de Direc
tri::e zei: ,,0 Mevrouw, als alle meisjes waren 
zooals zij •••• !" en toen vertelde ze, hoe dit 
vroeger zoo ongetemde kind thans in de nieuwe 
omgeving zoo mak en zoo lief was geworden. 
Ze overtrof in haar gedrag zelfs alle aoderen 
en bovendien toonde ze zich weldra heel handig 
met naaiwerk. Ma Kin Mai is nu zeventien 
jaar ea verdient haar eigen kost. Mevrouw 
Wilby stelt pogingen in 't werk om haar vrij 
te krijgen van haar verderen straftijd. Alge
meene verbazing en hewondering heerscht er 
nu natuu'rlijk, dat, waar alle anderen gefaald 
hebben, het Leger door zijn geloof in de Macht 
die de snoodste redden kan, heeft mogen slagen. 
En zeker weten wij, dat het mogelijk is om in 
den naam van Tezus wonderen tot stand te 
brengen. 

EEN GOED SOORT CHEQUES. 

Ik gebruik mljn Bijbel zooals ik mijn cheques 
gebruik voor de bank, maar met dit verschil: 

iederen keer, dat ik een cheque incasseer, moet 
ik er een uit mijn boekje scbeuren, en kan 

het niet voor een tweeden keer gebruiken; maar 
als ik ult dit Boek iets neem, kan ik het blad 
erin }aten en het telkens weer opnieuw gebrui-

ken." 
Hudson Taylor. 

Op huis-bezoek in Paramaribo. 

IN ONZE WEST. 

Uit Surinaamsch Nederland ontvangen wij 
steeds goede berichten, en ho.ewe! onze Heils
soldaten met bun Officleren daar zoo ver van 
ons verwijderd zijn al s het Oosten van bet 
Westen, lezen en hooren wij met veel vreugde 
van de heerlijke overwinningen, die zij behalen 
in den heilskrijg. 

No::i zoovele jaren is het niet geleden, dat 
een Heilssoldate van de Congreszaal in Amster
dam bij haar familie io de West door brieven 
en Strijdkreten en andere uitgaven van het 
Leger, de belangstelling gaaode maakte voor 
het Leger des Heils. 

Om een lange geschiedenis kort te maken, 
keerde zij op aandrang der bekeerlingen, die 
intusschen daarginds bijeen kw amen en meetings 
hielden op Legerwijze, terug naar haar geboor
teland, met een Bloed-en-Vuurvlag, welke het 
Korps Congreszaal voor bun verren ,,Bulten
post" meegaf. 

Zr. Henri~tte Alvares werd toen de zorg 
opgedragen voor het Korps Paramaribo. Het 
werk groeide snel en daar zij niet alles alleen 
af kon, werd smeekbrief op smeekbrief ge
zonden aa11 den Generaal en aan Nederland om 
toch Officieren te zenden. · 

In 1926 voeren Kapitein en Mevrouw Govaars 
dan been om bet bevel op zich te nemen van 
den Legerarbeid In Paramaribo. Het volgend 
}aar werd een tweede Korps geopend, en toen 
Envoy Henriette Alvares zag, dat in Paramaribo 
alles goed ging, trok deze dappere pionierster 
naar Cura~ao om ook daar bet vuur te openen 
en den weg te bereiden voor een nieuw Korps. 
Verleden jaar werden vaoult Nederland twee 
gehuwde paren uitgezooden om aangesteld te 
worden voor deze twee Korpsen. Behalve deze 

drie middelpunten, van waaruit het Evangelic 
wordt gepredikt en de geestelijke zorg wordt 
gewijd aan de bekeerlingen en Heilssoldaten 
vinden wij ook nog een Gaarkeuken, die he~ 
Leger des Hells heeft geopend en waarmee het 
openliik zijn maatschappelijk werk heeft aan
gevanyen. Bovendien is aan Kapitein Govaars 
die bij het bezoek van den Lelder van West~ 
lndie-Oost (bij welk Territorie onze Nederland· 
sche afdeelingen zijn ingedeeld) tot Sectie·Offi.. 
cier werd gemaakt,-een motorboot gescbonken. 
Met ,, De Hetlssoldaat" wordt de meer in het 
binnenland verspreid wonende bevolking bereikt 
zoodat ook daar de heilsboodschap meer e~ 
meer bekend wordt. 

De foto op deze bladzijde stelt de Officieren 
van Korps Paramaribo II voor, de Kaplteins 
Gladpootjes-Veenendaal, die van huis tot huis 
bezoeken afleggen en aldus in persoonlijk con
tact komen met de menscben die in het door 
hen bewerkte gedeelte der stad wonen, Oat dit 
huisbezoek op prijs gesteld wordt, is zeker, en 
het Korps breldt zich dan ook voortdurend 
uit. In Mei van dit jaar werden de eerste zeven 
Heilssoldaten ingezegend. Het jeugdwerk maakt 
onder de bekwame leiding van de Kapiteine, 
die voor zij naar de Kweekschool ging, een 
ijverig en zeer bemlnd J.L. Werkster was In 
Amsterdam I, goeden voortgang. Van moo!e 
J. L. Demonstraties in ooze zuster-ko!onie heb
ben wij reeds geboord en nu brengen wij hier
bij een hartelijken groet over aan onze makkers 
aan de andere zijde der wereldl.'>ol. God zegene 
hen en gevc, dat zij een steeds grooter aandeel 
mogen hebben in bet winnen van Sur:iname en 
Cura~ao voor Jezus ! 

Veilig in Jezus' armen~ 
~oedarsie is veilig in Jezus' armen ...• De 

Helland nam dit schaapje Zijner kudde tot zich na 
een kort !even van negen jaren. De Goeroe 
met alle schoolkinderen van de Klitrenschool te 
Djokja en enkele makkers van het Korps volg~ 
den de baar, die door de andere kinderen uit 
ons Kinderhuis met witte bloemen was versierd. 
Bij het graf zongen de kinderen een lied en 
hield Adjudant Schulz een korte toespr~ak ; 
daarna werd door Kommandeure Liem <;1ebeden. 
Zoo is zij dan ter ruste gelegd, bij bet graf 
van Kapiteine Moekirah, totdat de Heer Jezus 
komt en de nieuwe, schoone dag zal aanbreken. 
Moge Zijn genade gcnoeg zijn voor de moeder 
en haar troosten zooals Hij dat alleen kan. 

M. Berge. Ensigne. 

DRJE ]AVAANSCHB MEIS/ES 

Ze 

Ze 

Ze 

Ze 

vroegen om permis.!de, 
Drie meisjes uit ons huis, 
wilden even wand'len, 
Ben eindje maar van huis. 

mochten even heengaan, 
(Verpleegstertjes in spe}. 
gingen met z'n drieen. 
BEN_ ging onzichtbaar mee. 

Ze liepen knus te babb'len, 
Onschuldig leak gepraat, 

Toen plots een auto stilstond, 
Zoo midden in de straat. 

Ben heer vroeg o, zoo vriend'lijk (?) 
,,Zeg metsjes, ga je mee ?" 

Maar heel hun houdtng liet het zien, 
Dat 't hart antwoordde: ,,Nee!" 

Ben dorst geen woord ie zeggen. 
Ben hield haar adem in 

En nummer drie zei heel kordaat1 
,, Toean, saja Christin!" 

Mijnheer was nu verslagen, 
Om zulk een woord pardoes 

En heel vlug klonk het nu : 
,,Ajo chauffeur, teroes . !" 

R.. Fekkes. 

•. 

Kapiteine. 

DIENST OF OFFERANDE. 
Door wijlen Kommandant T. H. Howard. 

.. Eri dat ik inga tot Gods altaar."
Psalm 43 : 4. 

Op een herfstdag In het jaar 1919 bevond ik 
mij op het kerkhof te Madras, midden tusschen 
de graven van verschillende Hellsofflciereo,die 
in den geest van bun Heer hadden geleefd en 
gearbeid en huo !even neergelegd v0or het 
heil van Indie. Aile he!den en beldinnen. En 
nog meerderen zijn er in lodie zoowel als 
elders, die gedoopt zijn met denzelfden doop 
en vervuld met denzelfden geest. 

Terwijl ik boog over een dler graven Welde 
een mengeling van gevoelens in mij 0~ want 
was dit nlet de l~atste rustplaats van' mijn 
jongsten zoon? . M1!n herinnering voerde mij 
terug naar veerben iaren geleden in Clapton. 

Jn een morgenlezing had lk de Kadetten ver
teld van een plaat, die dertig jaren tevoren 
zulk een invloed op mijn !even had gehad. 
Het middelpunt op die plaat was een jonge 
os. Aan de eene zijde een ploeg, aan den anderen 
kant een altaar ; de ploeg beteekende dienst 
bet altaar offorao,~e. Het onderschrift luidde ; 
., Tot be Ide bere!d . De os was door zijn eigenaar 
overgegeven, hetzij voor dieost of voor offe· 
rande - tot beide bereid. 

De lezing was ge!!ind!gd ; ik trok mij terug 
in mijn kamer, spoedig gevolgd door een der 
Kweekschool-Sergeants. Op mijn vraag wat hij 
wilde. antwoordde hij 1 ,,Vader, U hebt mij 
vanmorgen gebonden, en ik heb er het l 
op gezet - ik moet mij aanbieden voor B izeghe 
Indie." r tsc • 

Toen ik wees op de toestanden en 
zei mijn jongen ee"voudig: ,,Ploeg of gfvaren, 
tot belde bere!d." lk zond hem na . a taar -
om haar goedkeuring . hi' b d ar ztjn moeder 

d · J oo zich aan en 
wer aangenomen, de jonge Off! I b f h 
naar Indie. c er ega zlc 

Wij badden dienst bedoeld d h G d 
hrulkte hem als offernnde ' oc . 0 ge
staat vast dat ged d • Maar een ding 
Oostersch~ land d urenff e zijn korte !even in het 

h ' e 0 eraode volkomen was -
aan et altaar gebonden e h t het 
verbond zijns Gods" on;br:k :!e~~out van 

Uit ,,Fuel for: Sacred Fire"-
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Oe nieuwe Lei1ers van het Leger hebben in 
Zweden het Congres geleid, ,,en", -schrijven 
onze makkers die daar In hun vaderland een 
heerlijk verlof genieten, - ,,nog nooit hebben we 
zulk een schltterend Congres gehad in Zweden I" 
De wederzijdsche gevoelens waren in warmte 
niet te overtreffen, ove;al werden de Generaal 
en Mevrouw Higgins met open armen en dank. 
bare juichtonen ontvangen als de door God 
verkoren Leiders. 

l~ET DEN 

' 
GENERAAL 

OP 

REIS. 
Ook In Nederland vie! hun een allerhartelijkste 

ontvangst ten dee!. Op den grooten Velddag, 
welke op het Jandgoed van H. M. Koningin 
Emma te Baarn werd gehouden, kwamen v1jf
tienduizend menschen bijeen om in Gods eigen 
Kathedraal. de heerhike vrije bosschen, te luiste
ren naar den Generaal en Mevrouw Higgins, 
wler toespraken door de ,,Stem van den Reus" 
(Philips' stemversterker) tot de verstverwijder
den van de machtlge scharen hoorbaar gemaakt 
werden. Het was een dag van on vermengde 
vreugde, zooals door kranten, en den Neder
landschen ,,Strijdkreet", en ook van particuliere 
zijde ons Is medegedeeld. De buitengewoon lieftal
lige wijze, waarop H. M. de Koningln-Moeder 
onzen beminden Legeraanvoerder en zijn gade 
ontving . en daarna het welna elndelooze defile 
gadesloeg van talrijke afdeelingen van onze 
Heilssoldaten, Officieren, Muziekkorpsen, Zang
brigades, Pad vinders, Jongelieden-Korpsen, en 
vertegenwoordigende groepen van ooze Maat
schappelijke Tehulzen en lnrichtingen, wordt 
algemeen geroemd. Vermelden wij, dat Hare 
Majesteit ook met oprechte belangstelling infor
meerde naar ons werk hier in Nederlandsch
Oost•Indie. 

l~I iiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiii~----------~liiiiiiiiiiiiii~-~ 

Na hun terugkeer in Engeland, maakten .oo-
ze Leidcrs zich gereed voor bun Canada-Cam
pagne. Reeds hebb::n wij enkele berichten over
gekregen van de ee~~te welgeslaagde bijeenkom
s:en in dat vriendeh1ke, vnje land. 

Het parelende water van de majestueuze St. 
Lawrence rivier, de ghnsterende torenspitsen, 
'die uit groene bosschages omhoog wijten, witte 
huiZl'n omringd door groenende, vruchtbare 
velden, de ~errassen eo ramparts van het oude 
Quebec, dat alles vormde een tafereel om nooit 

AANTEEKENINGEN VAN DEN 
ALGEMEEN SECRET ARIS. 

Onze Leiders. 
De Kommandant heeft niettegenstaande de 

drukke dagen voor het Congreo; kans gezien een 
bezoekje te brengen aan Soerabaja, ten einde 
Comroissioner Horskins aldaar te verwelkomen. 
Bovendien zijn door hem gezegendebijeenkomsten 
in Ban:ioeng geleid en zaoals ieder begrijpen 
zal, zijn zijn banden zeer vol in verband met 
de uitgebretde vertakkingen van onzen Heils
arbeid in deze gewesten. 

Het geeft ons veel vreugde te kunnen ver
melden, dat de gezondheidstoestand van Me
vrouw Kommaadant Palstra in beterschap is 
toegenomen. God zegene on te Letders ! Zij 
dragen zware verantwoordelijkheden en behoe
ven ons aller voorbede. 

Lt. Commissioner Horskins. 
Commissioner ttorskms, ooze laternatlonale 

gast op het Congres, heeft zich in de e0;kele 
weken, dat hij zich in ons T erritorie bevmdt, 
reed zeer bemtnd weten te maken. De samen
komsten, door hem in verschtllende plaatsen 
geleid, waarvan elders in ons blad melding 
wordt gemaakt, kenmerkten zich door een geest 
van eenvoud en diepen ernst beide. Hij is ._en 
man van rijke ervaring ! En uit dien scbat 
deelt hij overvloediglijk mede aan anderen. 

Welkoml 

te vergeten. De natuur scheen met de menschen 
te wedijveren om den Leider van bet Leger 
des Hells met zijn ecbtgenoote een glimlachend 
welkom te bieden, voorzeker een voorbode van 
de warme, bartelijke ontvangst, die bun wacbtte 
van de trouwhartige, liefbebbende Canadeezen. 
Bij aankomst te Quebec werden de Leiders be
groet door Kommandant en Mevrouw Maxwell, 
de Territoriale Leiders, en een hooggeplc.atst 
militair, Kolonel Charles Wood, die den Ge
neraal een brief overhandigde, door den 8ur
gemeester, mede namens het Gemeentebestuur, 
ter verwelkoming gescbreven. 

De Generaal reisde rechtstreeks door naar 
Montreal, waar hij te middernacht arriveerde, en 
toch nog bereid gevonden werd om zich aan 
een ondervraging van de altijd-hongerige pers
dlenaars te onderwerpen. De geheele Zater
dag werd besteed aan conferenties met Com
mander Eva Booth inzake het werk van het 
Leger in het algemeen en in 't bijzonder in de 
VereenigdeStaten. De Generaal was zeer blijde, 
dat Commander Eva zoo veel beter was na 
haar ong~luk van eenigen tijd geleden. 

De eerste samenkomsten, welke gehouden 
werden, waren die te St. John, New Brunswick, 
waar men Zondagmiddag aankwam, en aan
stonds door den Generaal een groote en uitge
zochte vergadering werd toegesproken en mede
deelingen gedaan omtrent het werk van het 
Leger des Heils over de geheele wereld. Hon· 
derden moesten wegens plaatsdebrek teleurgesteld 
worden. Naar het woord van Mevrouw Higgins 
werd met onverdeelde aandacht toegeluiste1d. 

tijken, aangezien bij anders onmogehjk op de 
Kolonie zou kunnen blijven, maakte zicb bierover 
z66 boos, dat bij Ensigne Anderson met een 
mes aan viel. Hij had het we! op baar hart ge
munt, doch door de snelle bewegiogen van de 
Ensigne en ook door haar verweer met haar 
handen, wist zij erger te beletten, en liep alles 
Qelukkig af met een verwonding van de hand 
en enkele andere licbte v~rwondingen, die, Gode 
zii dank, thans weer bersteld zijn, zoodat de 
Ensigne haar werk heeft kunnen hervatten. 

Het is treurig te bedenktn, dat deze arme 
slachtoffers van een zoo ernstige ziekte af en 
toe hun weldoeners zelfs te li}f gaan, en wij 
eeren dan ook de zelfopoffering onzer lieve 
kameraden, in dezen tak van arbeid inzonder
heid. Wij beboeven niet te zeggen, hoe 'groot 
ooze vreugde is, dat alles zoo goed is afge
loopen. 

Ooze zieken. 
fijdens ons bezoek aan Semarang zijn wij 

even bij Ensigne Hammerli geweest. Zij is ge
lukkig veel beter, doch nog uiterst zwak. Wel 
verlangt zij naar bet uur, waarop zij hersteld 
ontslagen zal worden en wij bidden, dat dit 
niet meer ver af zal zijn. De Ensigne is ernstig 
ziek geweest, doch gelukkig weer flink op weg 
naar herstel. 

De Adjudants Schulz berichtten ons met veel 
vreugde, dat hun dochtertje Jo, die enkele we
ken ongesteld is geweest, thans ook weer zoo 
goed als beter is. Wii deelen in hun vreugde 
en bidden, dat deze vooruitgang bestendigd zal 
worden. 

Naar Patria. 

De avondmeeting was een echte Verlossings
samenkomst, waarin zeven-en-t·.vintig personen 
uitkwamen. De groote scharen, - ondanks den 
snikheeten zomerdag -, de heerlijke zang en 
bet aanvallend Heilssoldatisme gedur~nde de 
bidstonden, zoowel als de sympathie en wel
willendbeid der burgerij, maar bovenal de zon
daarsbank-overwinningen, maakten een diepen 
indruk op den Generaal. 

In Nova-Scotia. 

Halifax gaf een niet minder warme en guile 
verwelkoming. Bij aankomst op Maandag
a vond, na een dag rcizen van St. John, werd 
een openbare receptie gegeven, waarin de Bur
gemeester en leden van den Gemeenteraad onzen 
Legerbevelhebber begroetten. De verschillende 
toespraken van enkele der vele vooraanstaande 
personen, die aan deze receptie deelnamen, zijn 
van groote beteekenis, en wij meenden goed te 
doen eenige fragmenten uit het kabelbericht 
van den Redacteur der ,,Oost-Canadeesche S.K." 
over te nemen. 

De Premier van Nova-Scotia, die door 
Kommandant Maxwell werd voorgesteld, en 
uitdrukking gaf aan zijn groote bewondering 
voor den arbeid der Organisatie, zei: ,,Het 
Leger bewerkt een akker, die door andere 
vereenigingen nooit zoo goed zou bewerkt 
kunnen worden.'' In dit verband noemde hij 
speciaal het Maatschappelijk Werk. Professor 
McKenzie prees bet mooie werk van het Hali
fax Hospitaal: ,,Als de andere vijftienhonderd 
soortgelijke inrichtingen van bet Leger over de 

Palm en Kapitein en Mevrouw W. Palstra 
weer terug.wier aanstellingen naderhand bekend
gemaakt zullen worden. 

Ons nieuwe Tebuis voor Jongens. 

Het nieuwe Tehuis voor Jongens aan den 
Roemer Visscherweg te Bandoeng zal D. V. 
midden November door den Burgemeester offi
cieel geopend worden. Het Tehuis is in de 
rustige omgeving van het nieuwe stadsgedeelte 
op den heuvel gelegen en gebeel gerestaureerd. 
Ongetwijfeld zal dit in een groote benoefte 
voorzien. Het doet mi1 genoegen onzen lezers 
te kunnen mededeelen, dat Adjudant en Me
vrouw Glover door den Kommandant zijn 
&aO~teld in bevel va.... dit nieuwe Tehuis, 
wat naar wij hopen, tot grooten zegen voor 
de jongens wezen zal. 

Adjudant Glover is eenige jaren als Admi
nistrateur van bet Ooglijders-Hospltaal te Se
marang werkzaam geweest. Die plaats zal tbans 
worden ingenomen door Adjudant Schulz, en 
als deze aanteekeningen gelezen worden, zal 
deze zicb zeker reeds naar Semarang begeven 
bebben, om onder leiding van Lt. Koionel Dr. 
Wille zijn nieuwe werkzaamheden te aan vaarden. 

~lij met de blijden. 

Wij ontvingen op het Hoofdkwartier een te
legram van vreugdevollen inboud, waatuit wij 
vernamen, dat in het gezin van onze lieve 
makkers, Kapiteins Mepbam van Poerworedjo, 
een flinke zoon geboren is. Hartelijk gelukge
wenscht en moge uw jongen opgroeien tot eer 
van God, tot zegen van anderen en tot groote 
vreugde voor Uw ouderhart. 

Terug van Verlof. 

3 

geheele wereld even goede dienst doen , dan 
verricbten zij een werk van niet te schatten 
waarde.'' 

Met betrekking tot de Heilssoldaten in Hali
fax in 't algemeen, sprak de Heer McGillivray: 
,,Zij zijn waardige representanten van de uni
form, die zij dragen. Het Leger belpt niet alleen 
iemand op de been, maar zorgt ervoor, dat hij 
van binnen iets krijgt, dat hem op de been 
houdt !" 

Diep bewogen over de vele blijken van sym
pathie, begon de Generaal te spreken, en gedacht 
daarbij den karakteradel, en de groote bekwaam
heid zijner beide voorgangers, en hetgeen zij 
tot stand gebracbt hebben. Met betrekking tot 
zijn eigen verkiezing, gaf hij uiting aan zijn 
vurige verlangen voor de toekomst van het 
Leger, en met een stem, die klonk als een klok, 
verklaarde bij : ,,Ik heh mij aan mijn kameraden 
gegeven, zooals ik mij aan God gaf, voor bet 
eene doe!. om den arbeid van het Leger voort 
te zetten." 

In verband met een vraag naar mogelijke 
veranderingen ID het Leger in de naaste toe
komst, herbaalde de Generaal een vroegere 
verklaring, dat hij zich meer bezorgd maakte 
over de dingen, die o:weranderd moeten blijven. 
,,Mijn verlangen," aldus spreker, ,,is, dat bet 
groote doe! v:'ln het Leger betzelfde zal blijven, 
doch met vurtger ijver moeten wij onze blikken 
gevestigd bouden op het Kruis en hen die aan 
den kant van den weg gevallen zijn, ~iet over 
bet boofd zien." 

Alleen door trouw aan haar grootscbe tradi
ties kan de Organisatie een waardige rolspelen 
in de bevordering van alle goed werk en mee
helpen om de natien der wereld in liefde en 
goedgunstigheid samen te binden. Des Generaais 
oproep en verklaring klonken als 't geschal 
va°: een kl~ro,en en bewogen de groote verga
denng tot 1n t diepst bunner Ziel. 

Het klare, ult het hart komende getuigenis 
van Mevrouw Higgins raakte aller hart en 
sprak van groote blijdscbap, welke haar deel 
was geworden door het beil van :christus, en 
van het ruime dienstveld, dat baar geopend 
was door middel van bet Leger. De Aartsbis
schop sloot de samenkomst met gebcd. 

BBLANGRIJKE VBRANDBRINGEN. 

Wij vernemeo, dat de Generaal wederom tot 
belangrijke veranderingen besloten heett. 

Commissioner Mevrouw Lucy Bootl:.-Hellberg 
is aangesreld tot Leidster van het Territorie 
Zuid-Amerika-Oost. Bovendien zal de Com
missioner bet overz!cht hebben over Zuid
Amerika. West en Brazilie, waar resp. Brigadier 
Lindvall en Lt. Kolonel Steven bet bevel voeren. 

Com.mi.ssioner Maxwell is als opvolger van 
~omm1ss1oner Sowton aangesteld, die bet T er
ntorie van Oost-Australie gaat verlaten om de 
leiding van het Mannen Maatschappelijk Werk 
in Groot-Brittannie op zich te nemen. Lt.Com
missioner Jolliffe, die deze positie zal neerlegen 
is aangesteld in bevel van bet Handels-Hoofd: 
kwartier te Londen, daar Commissioner Wilso 
eerstdaags buiten actieven dienst zal treden. 

Wij hadden het genoegen de Kapiteins Ma
thews eri Frederiksen, de nieuw aangekomen 
Officieren, in een kort gesprekje op het Hoofd
kwartier te begroeten. Zij zijn blijde bier te 
zijn en wij zijn blijde, dat zij veilig en wel na 
een' voorspoedige reis in ons midden zijn aan
gekomen. Moge er veel zegen op hun arbeid 
voor den Meester in ons schoone lnsullnd~ 
rusten. Onmiddellijk na het Congres zullen ZlJ 
bun nieuwe aanstellingen c.anvaarden. 

Droeve dagea. 

Het deed ons veel leed ult een schrijven van 
Kapitein Motte te moeten vernemen, dat zijn lieve 
vader is heengegaan. Br. Motte was meer dan 
dertig jaar Heilssoldaat in Belgie. ZiJn vrouw 
en klnderen ziln allen Heilssoldaat en drie zoons 
arbelden als Officier in de rangen van ons ge
liefd Leger. Zljn laatste woorden waren gewijd 
aan zijn zoon, die in Celebes gestatlonneerd ls. 

Adjudant en M;vrouw Rosenlund en bun 
kinderen zullen op Woensdag 30 October per 
S.S. Jan Pieterszoon Coen naar Europa ver
trekken ten eindE: in Finland bun verlof door 
te brengen. Stafkapitein en Mevrouw Meyer 
en de kinderen vertrekken op Woensdag 13 
November per S.S. Koningin der Nederlanden 
en zullen hun verlof nemen, gedeeltelijk in 
Engeland en gedeeltelijk in Nederland. God 
geve U en Uw lieve kinderen een heerlijk ver
lof, en vooral is het ons gebed, dat U straks 
versterkt en verkwikt tot Uw geliefden werk
kring in N. 0.1. zult terugkeeren. 

Wetkom Tehuisl 

Wij zagen deze week Stafkapiteine Nedder
meijer weer terug op het Hoofdkwartier, die 
na haar drukke reizen van bet afgeloopen jaar 
een aangenaam veclof heeft genoten. Ook 
Kapiteine Brouwer bracht enkele weken bij 
kennissen en vrienden door en in den trein, 
die ons van Semarang naar Bandoeng bracht, 
ontmoetten wij Kapiteine Mason, die van haar 
verlof terugkeerde. Nu zijn ze weer met fris
schen moed aan den arbeid getogen. Wij heb
ben maar weinig kracbten en de strijd is vaak 
zwaar. 0. dat de Heer des oogstes meer arbei
ders in Zijn wijngaard kon uitstooten. 

Volksspelen te Pelantoengan op Koninginne 

LEZING OVER BRITSCH-INDIE. 

.Voor een aandacbtig publiek hield Lt. Co 
missioner Horskins in onze Leger-zaal te Ba 
doeng een zeer interessante lezing over Brits 
lndie, sprekende o.a. over de gewoonten e~ 
talen van het volk, de moeilijkheden die da 
zijn ten opzichte van de groote '-erscheidenbe 
van de verschillende rasse.n en van de dialect 
die daar gesproken worden. 

Luitenante Boode heeft bet verlies van haar 
zuster te betreuren en ook baar verzekeren wij 
van onze innlge sympathie. God zegene onze 
lieve makkers en de nabestaanden en ster~e en 
trooste hen bij dit zware verlies. yv at 1s het 
toch heerlijk, dat er een rust o~erbhjft voor bet 
volk van God en dat de heme! dier~aarder wordt 
al naar het getal van 91121C geliefden aldaar 
grooter wordt. 

Oelukwenscben. 

H t i S 
een vreugde om Kapitein Motte 

e S OD h .. b 
van harte geluk te wensc en met z11n evor-
dering tot den rang van ~nsign. Het felt, dat 
dlt bericht hem bereikte 01et Ieng na de tijding 
van het overlijden van zijn vader, moet hem mee 
een bemoediging zijn ge"".eest, en de gedachte 

h t t Ouwen van z1jn Leiders aldus uit-
aan e ver r l h 1 
gedrukt door zijn bevorderlng, een le tstraa In 

d d k dagen die hij heeft doorleefd. 
e on ere ' 
Ben pijnlijk incident. 
Het bedroefc ons te moeten vermelden,. dat 

R · Anderson van onze Lepra-Kolon1e te 
,ns1gne . h 1 h ff Poelau Si Tjanang bi1na et s ac to er is ge-

worden van een onverhoedschen aanval. Een 
der patienten die een waarschuwlng had ge
kregen orn niet voort te gaan met :zekere prak-

Wij heeten Adjudant en Mevrouw Loois, die 
per S.S. Tjerimai op 3 November in Tandjong 
Priok arriveeren, hartelijk welkom. Gelukkig 
is Mevrouw Loois thens in zooverre hersteld, 
dat bun terugkeer mogelijk was. Zij zijn door 
onzen Kommandant aangesteld als de beheer
ders van onze Lepra-Kolonie te Koendoer bij 
Palembang, Sumatra, waarheen zij terstond na 
aankomst zullen vertrekken. 

Op 30 November verwachten wij Adjudante 

Ons Congres. 

Vanavond bopen wij hen aan het station te 
begroeten, de dappere strijders en strijdsters, 
die van alle oorden, zelfs van Ce!ebes en Su
matra naar ~andoeng zijn gekomen om de Con
gresdagen met ons door te brengen. Wij hebben 
een prachtig programma voor ons, en bidden, 
dat op alles, wat gedaan wordt, het stempel 
van Gods Geest mag gezet worden. Hierom
trent natuurlijk volgende maand meer. 

r----~-----~---~-~------~---~ l DE NAAM VAN JEZUS. I 
i Deruiam van Jezus, o, hoe zoet, Naam, boven ied'ren naam verhoogd, • I 
i Hoe lief'Jljk is hij voor 't gemoed ! Die droefheid balsemt, tranen droogt ! I 
! Van vree en vreugd, die 't hart voldoet, Wie meldt het al, wat Gij vermoogt, 
! Spreekt ons de naam van Jezus. 0, dierb're naam van Jezus ! ! 
i ! I Koor: Jezus, - naam, die 't hart verblijdt! Ik min hem onder vreugd en leed, l 
, Jezus, - Hij, Dezelfd' altljd ! Dien naam, die droefheid wijken deed { 
~ Jezus, - meldt het wijd en zijd: Die - zij de strijd ook nog zoo heet _ ' ' 
I Zijn naam zlj eeuwig eere I Steeds kracht mij schenkt, mljn jezus ! ! 

L~-~-~~~~~~~~-~-~~----~~~-~~~ 

. ~e Commissioner die 9 jaar als zendings
fic1er van bet Leger des Heils een verantwo 
delijke positie in dat land bekleedde, vertel 
amusante verhalen over ervaringen die hij 
anderen hadden opgedaan waar een te wein 
kennis van talen soms eigenaardige vergissing 
veroorzaak~e bij het vertalen ; hij vertel 
ook droev1ge verhalen van ziekte, van lijd 
onder het volk veroorzaakt door bijgelo 
en onwetendheid. Ook werd ons in herin 
ring gebracht de zelf-opofferende liefde voor 
volk van wijlen Kommandant Booth-Tuck 
die zijn hooge positie als rechter opgaf, en 
als pionier van het Leger-des-Hells werk in 
land den weg baande voor zoo vele ander 
En het werk van deze zendings-officieren 
bekroond geworden. Vele zielen zijn v 
den Heer gewonnen. gebeele dorpen zijn 
Christenen geworden. 

Met eerbied voor zijn werk en zijo liefde v 
zielen luisterden wij naar dezen stoeren strij 
die ondanks zijn 50 jaren dienst als offic 
van bet Leger des Heils zicb nog bereid vt 
klaarde met groote blijdschap terug te wil 
gaan indien de kans hem gegeven werd 
weer in Britsch-Jodie te werken. In m 
hart werd het verlangen versterkt om ste 
meer te doen, ook in d1t land om de z1elen . 
nog in duisternis zijn te brengen tot bet Lie 
der Wereld. 



S T R IJ D K R E E T 

<!&p tltournie. 
Lt. Commissioner Horskins, die uit Australie 

is overgekomen om op ons Congres Generaal 
Higgins te vertegenwoordigeo, bezocht al vorens 
naar Bandoeng door te reizen, onze Korpsen in 
Soerabaja, Malang, Toeren, Solo en Djokja. 
De Commissioner, die voor het eerst ons land 
bezoekt, is ten zeerste getroffen door alles 
wat hij gezien heeft, en vol bewondering voor 
bet heerlijk werk bier verricht, de toewijding 
der Officieren en den ijver der Soldaten. 

De samenkomsten, die in Soerabaja gehou
den werden in onze drie korpsen, waren rijk 
gezegend, en veel geestelijke kracht ging daar· 
van uit. In Malang, waar de Consistoriekamer 
ons welwillend was afgestaan, was de opkomst 
zeer bevredigend, en gevoelde men een aange
naam contact tusschen spreker en publiek. 

In Solo werd ten huize van den Heer Tan 
een samenkomst in het Maleisch gehouden, ter
wijl 's avonds de lez:ing in de Loge over den 
arbeid van bet Leger in Britsch·Indie zeer be
langrijk en interessant was, en de voile belang
stelling had van de aanwezigen. 

In ons zaaltje op Bintaran Lor te Djokja 
badden wij ook eeo goeden tijd. ,.De Zang
vogeltjes" zongen heerlijk en de Commissioner, 
die ons door zijn toespraak bezielde, werd zelf 

IN DEN ECHT VERBONDEN. 
(Ambarawa • Kommandeur Schipper) 
Den 18en September was er vreugde in het 

Korps Ambarawa: Br. Mesak Foe en Zr.Hen~ 
drika Mesak werden in den echt verbonden. 
Wij hadden een heerlijke meeting. Nadat de 
huwelijksartikelen waren voorgelezen, knielden 
onze makkers neer on:fer de Legervlag en wer
den zij plechtig aan God en het Leger opge
dragen. De bruide:gom gaf daarop een zeer 
gelultkig getuigenis, waarna de samenkomst met 
gebed gesloten werd. Eer men huiswaarts keer
de, werden de gasten nog in een gezellig 
samenzijn getracteerd. fees. 

VOOR ONZE KINDEREN. 

zeer getroffen door het lief zingen der kinderen 
van ons Kmderhuis. Aan het eiod der samen
komst kwam een man tot den Heer, wat onze 
harten tot groote dankbaarheid stemde. 

Wapendt:ager. 

aan JSanboeng. 
Met een diepen danktoon in ons hart zien 

wij terug op den Zondag, dat Lt. Commissioner 
Horskins in Bandoeng I was. De groote verwach· 
tingen zijn niet teverge.efs geweest. Opnieuw 
hebben wij beproefd, dat Gods voorraadschuren 
open staan voor alien, die gelooven en over· 
v~oed van zegeningen worden uitgestort op hen, 
die verwachtend tot Hem opzien. 

De Heiligingsmeeting 

werd prachtig bezocht en toonde reeds bij aan
vang aan, dat het Gods welbehagen was om 
met den Commissioner en al Zijn volk te zijn. 
Kommandant en Mevrouw Palstra {het verheug
de ons, de laatste weer in 't front te zien) ver· 
gezelden den gast, en de Kommandant Jeidde 
hem in met veel hartelij kheid. Weldra had echter 
de Commissioner zelf reeds de harten der aan
wezigen gewonnen. Gods Geest sprak door den 
waarc:!igen ouden strijder. Zoo boeiend wist hij 
te vertellen van heerlijke overwinningen des 
geloofs aan de verschillende fronten, waar hij 
gestreden heeft. 

De Algemeen Secretaris toonde zich zoowel 
in deze meeting als des avonds een uitmunten· 
de hulp bij het vertalen. 

Nu en dan afgewisseld door liedereo van de 
Zangbriga ie en een sextet van Zuster·Officieren, 
ging de ttjd snel om. Graag volgden wij in gedach
ten dezen krijger vao duizend veldslagen, terwijl 
hij ons verdere staaltjes deed hooren van Gods 
wonderbare leiding, in geestelijken zin, ja I En 
ook verduidelijkt door voorvallen en voorbeel
den ult het alledaagsche )even. Konden we 't 
niet voor ons zlen, hoe de BritschAndier door 
den donkeren nacht zich voortbewoog bij 
het flauw, flikkerend schijnsel van lichtjes, die 
met leertjes zijn vastgebonden aan z'1:1. sandalen ! 
En we begrepen het woord van den Psalmist 
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:Rteine .5/tary 's 'lJroom· 
verteld door Et. Commissioner Xorskins. 

De vreeselijke cholera had vader en moeder 
weggenomen en het kleine Britsch·lndische 
meiaje als weesje achtergelaten, zonder tehuis, 
zonder vrienden. Vriendelijke Officieren, die 
van haar hoorden, namen haar liefderijk op 
in het Kinderhuis van bet Leger des Heils. 

Hier was de kleine al spoedig gebeel thuis. 
Zij hoorde ook vertellen van den lieven Heer 
en op zekeren dag gaf zij haar hartje aan Jezus. 

Z1j was een lief kind, en iedereen hield even
veel van haar. Een poosje nadat zij bekeerd 
was geworden, brak een blijde dag aan, waarop 
ze, omringd door al de kinderen van het Kin· 
derhuls, onder de Legervlag werd ingezegend 
tot Jong Soldaat. Ook kreeg zij bij deze gele· 
genheid een Christen-naam. Natuurlijk kon ze 
kiezen uit allerlei namen, zooals Jeanne, Betsy, 
Gretha. Maar ze koos Mary, omdat de moeder 
van den Heer Jezus zoo had geheeten. 

Er kwam echter ook een dag, toen de Di· 
rectrice vond, dat Mary er zoo bleek en ten· 
gertjes uitzag, en ze vroeg den dokter eens om 
raad. Die onderzocht haar en zei, dat ze flink 
versterkend voedsel moest gebruiken, en heel 
voorzichtig moest wezen. Trots alle teedere 
zorgen zag en de Officieren, dat de kleine Mary 
hoe !anger hoe magerder en zwakker werd. 

Eindelijk kon zij niet meer met haar vrien· 
dionetjes spelen, want ze was zoo moe, dat ze 
op haar bedje moest blijven liggen. Als de 
dokter dan bij hear was geweest, zei hij tegen 
de Directrice : .. We zullen haar niet kunnen 
houden. Ze heeft te veel ontberingen geleden 
voordat ze bij ons kwam." 

0, hoe bedroefd was iedereen, toen men dit 
te weten kwam. De kinderen konden zich niet 
indenken, dat hun lief speelmakkertje noolt 
meer spelletjes mee zou doen. 

Mary zelf lag dag aan dag op haar bedje ; 

geduldig droeg zij haar lijden. Ze vond bet 
altijd heerlijk, als er iemand bij haar bedje 
kwam zitten en vertelde van den lieven Heiland. 

Op een morgen had ze een poosje geslapen, 
en toen ze wakker werd, zag ze een der meis
jes in de zaal. 

,, Elisabeth," riep ze zacht, .. wil je de Ensigne 
voor me roepen ?" 

In een paar minuten was de Directrice aan 
haar zijde en boog zich over Mary been. 

,. Wat is er, mijn kind?" vroeg ze vriendelijk. 
.,Ik ga vanmiddag naar huis, Ensign." 
,, Wat bedoel je, Mary? Dit is toch thuis. Je 

hebt toch geen ander thuis dan bier," klonk 
de verwonderde vraag. 

.. Oat weet ik ook wel. Ensigne, maar ik 
bedoel mijn Hemelsch Tehuis. Want ik heh 
Jezus gezien I En Hij heeft gezegd, dat Hij mij 
vanmiddag om vier uur komt halen." 

"O Mary, hoe weet je dat ?" 
,, Terwijl ik sliep, zag ik zulk een mooien 

tuin met zulke prachtige bloemen. En die tuin 
reikte heelemaal tot den Hemel toe. Toen ik 
opkeek, zag ik de hemelpoort opengaan, en 
Jezus naar buiten komen; opeens ontstond er 
een pad door dien mooien tuin. De lieve Heer 
kwam bet pad af totdat Hij vlak bij mij stil
stond. Hij vroeg mij zoo lief: 

,,Ben je moe, Mary?" 
,,Ja, Heer,'' zei ik. 
,,Heb je veel pijn, Mary ?" vroeg Hij weer. 
,,0 ja, het doet toch zoo'n pijn, lieve Jezus'', 

zei ik toen weer, en Hij vroeg: 
.. Zou je graag met Mij mee willen gaan naar 

den Hem el?" 
Natuurlijk antwoordde ik: .,Zoo graag, lieve 

Heer." 
,,Wei.'' zei Jezus toen, ,,nu kan lk je nog 

niet meenemen, maar vanmiddag om vier uur 

beter, die zei: ,,Uw Woord is een lamp voor 
mijo voet en een licht op mijn pad." Hoe leidt 
Gods ons? Als een Vader, als een ouder, die 
tegen het kleine kind, dat nog maar pas begint 
te loopeo, de handen uitstrekt en met een aao· 
moedigend liefdewoordje toeroept: ,,Kom !" Ja, 
zelfs nog een pink toesteekt, waaraan de kleine 
zich in die eerste, beverige, maar toch hoop· 
volle pogingen, blij vastklemt en opgehouden 
wordt. Zoo schilde•de de Commissioner het eene 
beeld na bet andere voor, om aan te toonen, 
hoe God ons leidt. Dezen morgen onder den 
invloed van Gods Geest te hebben doorgebracht, 
was voor ooze zielen als een heerlijke ver
kwikking en deed 005: vol verlangen uitzien 
naar de 

A vondsamenkomst. 

Was de regen ooze reeds begonnen en veel· 
belovende samcnkomst in het Pieterspark leelijk 
komen verstoren, hij vermocht niet de scharen 
terug te houden van de avondmeeting om 
zeven uur. Reeds bij het binnenkomen merkte 
men een aangename stemming en met echt Heils
soldatenvuur werd door alien deelgenomen aan 
samenzang en gebedskoren. Natuurlijk wacht
ten alien het oogenblik af, dat ooze gast weer 
aan het woord zou komen. Toch werden ook 
het lied der Zangbrigade en van het sextet 
gewaardeerd. Lt. Kolonel Rawle leidde ditmaal 
den Commissioner bij de vergadering in. 

De toespraak van den Commissioner werd 
met onverdeelde aandacht aangehoord, en zijn 
uiteenzetting dcr heilswaarheden in vele harten 
overwogen. Onwillekeurig moest de Commisio· 
ner weer spreken over zijnervaringenin Engelsch
lndie, dat hem zoo na aan 't hart ligt. Oat 
vooraf ook zijn jeugdige toehoorders het ver
haal van kleine Mary's droom wisten te waar· 
deeren en in hun jeugdig gemoed te verwerken, 
bleek uit bet felt, dat in den nabidstond een 
zestal tot den grooten Zondaarsvriend kwam, 
Die ook zulk een groote plaats in Zijn liefdevol 
hart heeft voor de kinderen. Wij danken God, 
dat opnieuw .. de klnderkens" zijn voorgegaan, 
want van welke waarde en beteekenis de l:!e· 
keering van een kind, dat het leven nog voor 
zich heeft, voor bet Koninkrijk Gods is, valt 
niet te berekenen. 

---= -en -~ ---~ 

zal Ik terugkomen en dan neem Ik je mee naar 
Huls". 

De Ensigne begreep, dat Mary werkelijk den 
Heer Jezus had gezien, en dat Hij haar spoedig 
zou halen. Ze ging btj bet zlekbedje vandaan, 
en verder met haar arbeid. Ze kon echter den 
droom niet vergeten, en was vast ·van plan 
om bij Mary te zljn als de Heer haar kwam 
halen. 

Tegen vier uur maakte ~e. dat ze weer bij 
de kleine zieke was, die haar nog toeknikte, 
en met haar praatte, en geheel helder van geest 
was. :::=;::.;:: ,. 

In een aangrenzende kamer begon een kick 
te slaan. Bij den eersten slag was Mary nog 
gewoon, toen volgden snel enkele diepe adem
halingen, en voordat de klok geeindigd had te 
slaan, was de kleine ziel aan bet zwakke 
lichaampje ontvloden. Jezus had haar vriendelijk 
tot Zich genomen, zooals Hij haar des morgens 
beloofd had. 

Zoo sterft in Britsch-lndie een kind, dat den 
Heer Jezus liefheeft. 

Toen de begrafenis werd gehouden, volgden 
alle kinderen van bet Ktnderhuis de baar, en 
zongen biJ bet graf liederen over her Hemelsch 
Tehuis, waarheen hun makkertje bun was 
voorgegaan. 

De kleine Mary werd niet . vergeten; haar 
vriendelijk, zonnig karakter bleef altijd een lieve 
herinnering voor allen, die haar gekend hadden, 
en in dat Kinderhuis zijn alle kinderen door 
haar stillen invloed, er ook toe gekomen om 
bun hart te ontsluiten voor de liefde van 
Christus. 

VOLGENDE MAAND 

KERSTBOEK 1929. 

===K==o=o=p='t====~=============L=e=e=s='t=='' 

1 NOVEMBER 1929. 

Maandagavond in .,Kebon Djati". 

Zou de regen ons weer parten spelen? en de 
samenkomst, waarvan zooveel verwacht werd, 
in het water vallen? 0 Neen! Wei regende bet, 
maar binnen in bet lokaaltje heerschte een zon
nige, blijde geest, en was het moeilijk nog 
een open plaatsje te vinden. Vertegenwoordigers 
van negen nationalitelten waren bijeen om den 
naam van Jezus te !oven, en te luisteren naar 
wat de Commissioner uit Australie zou vertellen 
en om zondaren bekeerd te zien worden. De 
jongens van het J. L. Mu:z:iekkorps Bandoeng J 
speelden, voordat de eigenlijke samenkomst be· 
goo, onder leiding van Ensign Steen opgewekte 
Legermarschen en bewezen den geheelen avond 
goede diensten. Een welkomstwoord van den 
B. O. en een lied van de Zangbrigade vielen 
zeer in den smaak. De Commissioner scbeen 
vreugde te scheppen in deze atmosfeervan vrij
heid en belaogstelling. Zijn toespraak werd heel 
goed gevolgd en zijn gebed verhoord. Er was een 
korte innerlijke strijd na afloop van de toe
spraak, maar daaroa volgde de eerste overYllin· 
ning, een Chinees knielde neer aan de zoodaars· 
i>ank om zijn zonden te belijden en Christus 
aan te nemen als zijn Zaligmaker. Toen 
volgde een vrouw. Na hardnekkigen te• 
genstand (die reeds langen, langen tijd 
had ~eduurd) werd ook eindelijk de vesting 
der z1el van een onzer militaire vrienden inge
nomen en opende hij de poort voor Koning Jezus. 
Welk een triomfantelijk ,,Halleluja !" - en zoo 
spontaan - klonk er ult den mood van een 
zijner makkers en hij kon niPt nalaten te zeg
gen : ,,Nou staan we d'r nog veel sterker voor !" 
Hij bedoelde, tegenover de onbekeerden in de 
kazerne. Nog een meisje kwam naar voren, 
en haar moeder, dat ziende, vo)gde haar om 
tesamen voortaan den Heer te dienen. De 
zesde was een jongen, die de goede keuze deed. 

Wij !oven God voor dezen avond ! 

P.M.L. 

EENIGE DEELNEEMSTERTJES AAN 
HET ZAKLOOPBN. 

Het J.L. Korps van Bandoeng I en dat van 
Bandoeng ll maakten te samen hun uitstapje 
n3:8r Dag?, waar zij erg genoten, en aller
le1 spelleties en wedstrijden hadden. Hier
boven een paar gelukkige ,,zakloopsters". 

FEESTELIJKE OPENl1'1G VAN NIEUWE 
ZAAL. 

(Bawen - Kdt. Luitenants Ooelah) 
Vol verwachting zagen de Heilssoldaten van 

Bawen en Ambarawa uit naar het aangekon
digde bezoek van den Kommandant, hetwelk 
gold de opening van de nieuwe zaal op Bawen. 
Deze was moo! versierd ; van heinde en verre 
kwamen de makkers om deze gebeurtenis bij te 
wonen. De Kommandant werd hartelijk welkom 
geheeten en onder de tonen van bet fluitkorps 
van Boegangan werd de beminde )eider ingeleid. 
Op plechtige wljze opend~ de Kommandant de 
zaal en werd het gebouw aan God en Zijn di en st 
gewijd. Onder het zingen en spelen der muziek 
werd de zaal ia gebruik genomen, waar ieder · 
een plaatsje zocht : daarna volgden eenige toe
spraken van den l<ommandant, den D.O. en 
Stafkapitein Meijer. Er heerschte een opge.wekte 
stemming in de zaal, die nog toenam toen de 
Officieren in bevel werden gelnstalleerd en door 
den Kommandant onder de Legerv Jag ingezegend. 
De Kommandant wees hen op hun verantwoor
delijkheid tegenover God en bet Leger. De 
ultnoodiglng overtrof allE verwachtin~ en de 
vreugde steeg ten top. toen de eene ziel n~ de 
andere neerknielde. Niet minder dan elf zielen 
zochteo verlossing of maakten een nieuwe 
toewijding. Na het zingen van een jubelzang 
keerden alien voldaan huiswaarts, God dan
kende voor deze gezegende samenkomst. ]. S. 

VADER BIDT VOOR ZIJN ZOON. 
(Bandoeng II - Kapitrin Runtuwene) 
Het be;z:oek van Lt. Kolonel Rawle bracht in 

ons Korps grooten zegen. Wij waren ook blij 
om Kapiteine Hunter, die pas uit Engeland ls 
gekomen, te verwelkomen. Met kracht behan
delde de Kolonel uit het Woord Gods bet on· 
derwerp Heiligheid. Zijn woorden drongen 
teders hart binnen. Aan 't elnd der samenkomst 
kwam een Chineesche vrouw, die reeds sinds 
m11anden achteruit was gegaan, bij vernieuwing 
tot den Heer. Ee" s zeide zij i Er is geen hei
Ugheid te verkrijgen in bet menschenleven. 
Dank God, nu knielde zij neer om die heillg
heid te zoeken. 

's A vonds werkte de Geest van God sterk : 
de Kolonel sprak erover, hoe bet arme men· 
schenhart rijk kan worden in Christus, hoe de 
ongelukkigen gelukklg, en de zondaars verlost 
kunnen worden. Even nadat de toespraak ge· 
eindigd was, knlelde de zoon van den Kolonel 
met gebroken hart neer bij de zondaarsbank. 
Wat heerlijk was het te zlen, hoe de vader
naast hem neerknielde en den Heer bad voor 
zijn jongen. In korten tijd kwamen nog drie 
zlelen om verlossing te zoeken. Halleluja I 

Kawanoea. 
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